
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

 

 Skolsim i simklubben RAN 2020. 

 
 

2020 hade vi 21 avbokningar av skolor p g a Covid – 19 och Grundskoleförvaltningens 

rekommendationer. Trots detta lyckades vi ta emot ca 1500 elever under året dagtid. 

Vi erbjuder fortfarande olika lösningar för att skolorna ska få enkel kontroll och hinna med 

alla elever som inte varit testade och erbjuder sedan olika versioner på skolsim för att alla ska 

få en chans till simkunnig. 

 

Vi fortsätter med vår slogan ” Vi Kan, Vi Vill, Vi Ska! 

 

Vision: Få alla Malmös barn simkunniga! 

 
Nuläge:  

Fritidsförvaltningen bokningar av en veckas simning för årskurs 3-9 påverkar oss då lärarna 

väljer ett billigare alternativ. Vi kommer att märka av detta tydligare vid bokningar för nya 

skolåret 2021/22. 

Anna har tagit över skolsim under året och är från och med januari 2021 ansvarig för skolsim. 

Teamet består av Anna, Imre, Richard och David samt Aya som tar några timmar på 

eftermiddagen.  

 

Prognos 2021: Vi lever i en underlig tid där vissa skolor bokar av och andra bokar plats. Det 

är svårt att förutspå hur året kommer att gå. Fördelen med skolsim är att det är 

”självförsörjande” All personal är timanställd. Faran med detta är att om man inte kan erbjuda 

arbete förlorar man sin personal. Detta är inget nytt utan har varit så i alla år. 

 

Vision 2021:  

 

Dagsläge: Skolsim är i dagsläget mars 2021 placerade på Hylliebadet  i 2 perioder då 

Simhallsbadet än en gång är stängt. På Hylliebadet är inte förutsättningarna riktigt lika bra 

som på Simhallsbadet då vi inte fick några banor på djupa delen i år. Dock är vi tacksamma 

för allt vatten vi kan få och bråkar inte utan anpassar skolsim efter det utgångsläget. 

 

Vår insats för samhället ger många ringar på vattnet med simkunnighet, respekt och disciplin. 

 

Vi kan, Vi vill, Vi ska! 

 

Vid skrivbordet; Anna P Lindgren, skolsimsansvarig, Camilla Green simklubben RAN 
 


