
 
 

Til foreldre med barn i 3. klasse (vår) og 4. klasse (høst) i Kristiansand kommune  
 
I samarbeid med Kristiansand kommune, vil Aquarama Bad i 2022 fortsette suksessprosjektet 
Svømmeglede! 
 
Utgangspunktet for prosjektet var Utdanningsdirektoratets reviderte kompetansemål innen 
svømmeopplæring som trådte i kraft høsten 2015. Undersøkelser viste at 50% av landets 10-åringer ikke 
er trygge i vann og svømmedyktige, og dette er det i alles interesse å gjøre noe med. Prosjektet vårt 
kommer som et tillegg til kommunens skolesvømming, og tanken er å gi barna muligheten til å 
vedlikeholde det de har lært samt få mengdetrening i vann. Forskning påviser dessuten at regelmessig 
aktivitet fra tidlig alder skaper gode vaner og forebygger livsstilssykdommer senere i livet.  
 
Alle elevene i Svømmeglede og foresatte tilbys:  
• Gratis medlemskap i AQ Bad for perioden til og med 31. desember 2022 for alle 3. klassinger (vår 

2022) og 4. klasse (høst 2022) i Kristiansand kommune.  
• Eget rabattert foreldrekort (10 eller 25 besøk) til foreldre/foresatte som gjelder alle dager i 2022. 

Foreldrekortet kan kun benyttes i følge med skolebarnet – ikke på egen fritid.  
 
Praktisk gjennomføring: 
• Hva gjør vi når vi ønsker å ta barnets medlemskap i bruk?  

Møt opp i resepsjonen f.o.m. dagen Aquarama åpner igjen (er foreløpig stengt t.o.m 12.01.22 pga. 
nasjonale koronarestriksjoner) og oppgi barnets navn og skole. Da vil dere få utdelt et personlig 
adgangsbånd. H*n får tilgang til AQ Bad alle dager i åpningstiden t.o.m. 31.12.2022. 

• Hva gjør vi når vi voksne skal bade sammen med barnet?  
Da kan dere kjøpe det rabatterte «Foreldrekortet». Dere kan velge mellom 10 og 25 besøk, og 
foreldrekortet er gyldig alle dager frem til og med 31.12.21. Det er ikke mulig å fornye/utvide 
foreldrekortet. 

• Hva koster «foreldrekortet»?  
10 besøk koster kr. 1055,- og 25 besøk kr. 2055,- + 50,- etablering inkl. adgangsbånd. En foresatt 
(over 18 år) per barn må alltid følge og bade med barnet. Foreldrekortet er ikke personlig, men 
foresatte i følge med barnet må kjøpe et eget adgangsbånd (kr 50,-) som knyttes opp mot kortet. 
Begge foresatte kan benytte ett og samme kort, eller ha hvert sitt. 

• Svømmeglede-kurs:  
I løpet av året vil det bli satt opp flere gratis svømmeglede-kurs; meld dere inn i gruppen «Aquarama 
svømmeglede» på Facebook for å bli oppdatert og/eller se aquarama.no/svommeglede. 
Svømmekursene er sponset av Color Line.   

• Det er også egen pris for bursdag for de som er svømmeglede-elever i Kristiansand kommune. 
 
Velkommen til et aktivt år i Aquarama Bad! 
 
 
Mvh Vibeke Holm Ruud- Daglig leder, Aquarama   
 
 
 
 
 
 


