
 

 Babysvømning 

i  
Frederiksværk Svømme Klub 

 
Babysvømning er kærlighed, hygge, tilvænning, tryghed over og under vand samt 

selvredning. 
Frederiksværk Svømme Klub tilbyder 

babysvømning for børn op til 4 år. 

Undervisningen foregår i varmtvandsbassin, 
 vandet er 35 grader. 

’ 

 

 

 

 

 



Hvorfor gå til babysvømning?  
Babysvømning stimulerer alle barnets sanser og i særlig grad den motoriske udvikling. 

Svømning er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, med ro og masser af 

vandglæde. Nogle forældre ønsker at barnet tidligt skal blive lige så glad for vand som de selv 

er, eller måske har de haft vandskræk og ønsker at undgå dette for deres barn 

 

 
 

 

 

Hvornår kan vi starte? 
Når barnet vejer min. 4 kg og navlen er lægt dvs. typisk efter 6 uger, er babyen klar til 

svømning. Hvis du er i tvivl, så spørg din sundhedsplejerske.  

Sæt god tid af til omklædning og hold barnet varmt med et håndklæde både før og efter 

svømmeturen.  

Den første gang din baby er i vandet kan det være at 5-10 minutter er nok indtryk for barnet. 

Respektér dette, det kommer typisk på 3. gangen, at det er superdejligt at være i vandet.  

 

 

 



 
 

Hold tider kan være: 

  
Mandag 

Hold B1, 0-1 år inkl. Kl. 18.00 til 18.30 

Hold B2, 1-2 år inkl. Kl. 18.30 til 19.00 

Hold B3, 1-2 år inkl. Kl. 19.00 til 19.30 

 
Tirsdag 

Hold B4, 0-1 år inkl. Kl. 16.00 til 16.30 

Hold B5, 2-4 år inkl. Kl. 16.30 til 17.00 

Hold B6, 1-2 år inkl. Kl. 17.00 til 17.30 

 
Torsdag 

Hold B7, 2-4 år inkl. Kl. 18.00 til 18.30 

Hold B8, 1-2 år inkl. Kl. 18.30 til 19.00 

Hold B9, 2-4 år inkl. Kl. 19.00 til 19.30 

Der kan kun være én voksen med baby i bassinet. Der kan være en ekstra voksen ved bassin-

kanten, såfremt personen har shorts og T-shirt på i henhold til svømmehallens regler. 

 

Sådan tilmelder du jer! 

Du tilmelder jer via vores hjemmesidewww.fsksvøm.dk  

 



Uddannede instruktører  
Vi benytter kun instruktører, der er uddannet i at undervise i babysvømning.  

Undervisningen er baseret på forskellige øvelser og vejledning til at svømme, flyde og dykke 

samt sanglege. 

 

Hvad skal jeg have med?  
Din baby skal benytte badeble og tætsiddende babybadebukser. 

Det er en rigtig god ide at medbringe ekstra håndklæde til at pakke babyen ind i efter bad og svømning 


