
Aflysning af undervisning i Herlev Svømning 

Vi synes aldrig det er sjovt at skulle aflyse, men da sikkerheden i svømmehallen er det vigtigste for os, er 

der situationer, hvor aflysning desværre er nødvendig. Det sker heldigvis sjældent, men det sker 

indimellem, at vi må aflyse undervisningen på enkelte hold, enkelte dage eller i kortere perioder.  

Vi tilstræber altid at informere om disse aflysninger, da vi helst vil undgå, at vores medlemmer skal gå 

forgæves eller må gå skuffede hjem.  

Hvornår aflyser vi?  

Det kan ske, at en af vores trænere står i en akut situation, der gør, at de ikke kan nå frem til 

undervisningen. For os er det vigtigt at sikkerheden i undervisningen er i orden og derfor må 

hjælpetrænerne ikke være på kanten og alene have ansvaret for undervisningen. I disse situationer er vi 

derfor nødt til at aflyse undervisningen. 

Ligeledes kan vi i tilfælde af ’toilet-uheld’ i vandet eller andre driftsforstyrrelser stå i en akut situation, hvor 

vi er nødt til at aflyse undervisningen i den tid, som det tager for bassinet at blive renset eller få rettet op 

på systemet. Afhængig af situationen kan dette tage fra nogle timer til et par dage. 

Vi har ganske få arrangementer eller stævner, som har betydning for undervisningen i svømmeskolen, da vi 

tilstræber at planlægge uden om undervisningsdage. Men der er dage, hvor der er planlagte aflysninger 

pga. stævner og arrangementer, ligesom vi kan være uheldige, at der er varmelukning på 

Vestforbrændingen eller lign. som gør, at vi må aflyse. 

Hvordan aflyser vi?  

I akutte situationer eller situationer med meget kort varsel – under 24 timer - tilstræber vi, at alle hold, der 

er berørte af aflysningen får besked via sms.  

Bemærk venligst: i akutte situationer kan aflysningen godt gælde for et eller flere hold, uden at det har 

betydning for alle hold den pågældende dag. Som udgangspunkt skal du altså regne med, at du får besked 

direkte, hvis dit hold aflyses. 

Planlagte aflysninger meddeles skriftligt til de involverede hold. Skriftligt vil i de fleste tilfælde betyde, at 

du modtager besked via mail. Kun sjældent vil denne information komme i papirformat/blive uddelt. 

Du kan i de fleste tilfælde også finde information om planlagte aflysninger i vores ’Aktivitetskalender’, der 

findes på hjemmesiden i menuen: Svømmeskole. 

DA VI BENYTTER OPLYSNINGERNE I DIN PROFIL, NÅR VI UDSENDER INFORMATION, 

ER DET VIGTIGT, AT DU SØRGER FOR AT HOLDE DIN PROFIL AJOURFØRT. 

Vi holder ferie og helligedage i svømmeskolen og i Herlev svømning følger vi Herlev kommunes skoleferie 

lukning. Lukning i forbindelse med skoleferier og helligdage annonceres oftest på hjemmesiden, men er du i 

tvivl kan du altid finde vores ’Ferieplan’ på hjemmesiden i menuen: Svømmeskole.   

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Herlev Svømning 

 


