
 

Förlängd termin november- december. 
 
Med anledning av den planerade öppningen av nya simhallen blev denna terminen reducerad i 
längd, från 14 tillfällen till 10. Även om det fortfarande finns väldigt få formella besked kring nya 
simhallen så vet vi idag med säkerhet att den gamla simhallen kommer att driftas åtminstone året 
ut. 
 
Med det som bakgrund, har vi nu valt att erbjuda en förlängning av terminen. Denna innefattar de 4 
tillfällen som terminen tidigare reducerats med. Kostnaden för dessa fyra tillfällen blir då 
mellanskillnaden upp till den ordinarie kurskostnaden. 
 
Deltagare är automatiskt inlagda i sina ordinarie grupper, dagar och tider in i förlängningen. Du får 
inom kort avi på mellanskillnaden. 
 
Om ni inte önskar fortsätta dessa 4 tillfällen, behöver ni öppna er avi och där svara att ni ej önskar 
delta. Det går också bra att meddela oss detta per mejl till info@lass.se. Vi önskar isåfall veta absolut 
senast 23/10. Detta så vi hinner se över om någon ändring behöver göras i grupperna, tex. pga. 
ensam deltagare eller liknande. 
 
Om nödvändig ändring berör er grupp så får ni snart efter 23/10 besked om detta, samt förslag på 
lösningar. Vi gör alltid vårt yttersta för att minimera påverkan/förändringar. 
 

Anpassning av planeringar och avslutningar 
Kursplaneringar har anpassats för att fungera även för de som väljer att avsluta liksom de som 
fortsätter. 10de tillfället kommer bli ett hybrid tillfälle där ordinarie kursupplägg kommer 
kombineras med mer lekfulla inslag för att de som slutar ska en avslutning. 
Diplom och avslutningsfika kommer finnas att hämta ut vid bassängområdet. Det 14de tillfället blir 
mer likt våra ordinarie avslutningar. 
 

Återanmälan till vt-23 
Det saknas som sagt ännu formella besked kring nya simhallen och med anledning av det vet vi ännu 
inte hur vårterminen ser ut. Så snart vi vet mer kommer vi att delge er alla mer info kring 
återanmälan. 
 

Rekommendation till vt-23 
Med anledning av det ovissa läget och förlägningen av terminen så kommer inte heller 
rekommendationer till VT-23 läggas in av era ledare förrän slutet av förlängningen. Då läggs samtliga 
rekommendationer in. Detta alltså oberoende om man fortsatte terminen ut eller valde att avbryta 
vid tillfälle 10. 
 

Ovisst läge, men vi meddelar så snart besked finns 
Där sprids många olika versioner gällande nya simhallen och dess öppningsdatum. Vi har en mycket 
nära dialog med samtliga involverade parter, och där finns i dagsläget inga riktiga besked att delge. 
Så snart vi vet mer meddelar vi alla er medlemmar kring hur verksamheten påverkas. 

mailto:info@lass.se

