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Gilla vatten är ett projekt som har startats upp av SK Poseidon och Swedish Center for 
Aquatic Research. Det är ett projekt som ska hjälpa de barn som inte kan simma och är 
ovana alternativt rädda för vatten i 5:e och 6:e klass.  
Projektet ”Gilla vatten ” vill införa en ny undervisningsmetod för ökad trygghet i vatten, så 
kallad Brainswimming. Metodiken är speciellt lämplig för barn som känner rädsla för att vara 
i vatten och inte kan simma. Målet efter avslutad kurs är alltså inte att barnen skall kunna 
simma men känna trygghet och glädje i vattnet som de kan ha med sig hela livet och genom 
det få det lättare att lära sig att simma http://www.gillavatten.se/ 
 
MASS har ett par instruktörer som varit iväg och gått kurs i detta och vi vill nu ge en 
gratiskurs till barn i årskurs fem och sex.  Kursen är en intensivkurs – en timme per dag under 
tio dagar med våra utbildade instruktörer Emma och Britt. Vi har tre olika kurstillfällen i 
sommar och önskar att har ni ett barn i årskurs fem eller sex att ni hör av er till Evelina på 
mailadressen längst ner.  
 
Kurs ett (två instruktörer) 
Tid: 12.30 – 13.30 
Datum: 9-10/6, 13-17/6, 20-22/6=10 gånger! 
Vi erbjuder cirka 6-8 barn plats på denna kurs.  
De barn som får plats på kursen måste vara med alla tio dagar. 
 
Kurs två (en instruktör) 
Tid: ? (kan anpassas via dialog med föräldrar men förslagsvis kl 9-10 alla gångerna) 
Datum: mån-fre i vecka 26 (27/6-1/7) samt mån-fre i vecka 27 (4-8/7)=10 gånger! 
Vi erbjuder cirka 2-4 barn plats på denna kurs.  
De barn som får plats på kursen måste vara med alla tio dagar. 
 
Kurs tre (en instruktör) 
Tid: ? (kan anpassas via dialog med föräldrar men förslagsvis kl 9-10 alla gångerna) 
Datum: mån-fre i vecka 31 (1/8-5/8) samt mån-fre i vecka 32 (8-12/8)=10 gånger! 
Vi erbjuder cirka 2-4 barn plats på denna kurs.  
De barn som får plats på kursen måste vara med alla tio dagar. 
 
Barnen kommer inte att lära sig att simma men de kommer bli trygga i vattnet och då har de 
förkunskaperna att lättare lära sig att simma! 
Fundera gärna på detta, hör gärna av er om ni har några frågor. 
 
Evelina, administratör i MASS  
evelina@mass.se  
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