Babysvømning i
Aqua Forum

Velkommen til babysvømning
i Aqua Forum

Hvornår kan vi starte ?
Det er vigtigt, at babyens navle er hel og tør. Ved 5-6 ugers alderen
har barnet en erindring om forstervandets masserende fornemmelse.
Derfor er 6 ugers alderen et godt starttidspunkt.
Start først med babysvømning når familien har fundet sig til rette i
den nye rolle som familie, og de har overskud. Det er oplagt, at far
og barn starter selvom mor ikke er klar efter fødslen.

Hvordan skal vi forberede os?
Det er vigtigt, at du som forældre møder afslappet og i god tid.
Uro og stress påvirker barnet.
Når du går i svømmehallen, skal barnet være udhvilet og mæt.
Første gang er det en god idé, at begge forældre er med.
Det er en god idé, at det er den af forældrene, der er mest glad for
vand, som gå med i vandet de første gange.
Er du selv utryg ved situationen, er det vigtigt kun at lave de aktiviteter med barnet, som du selv er tryg ved, ellers kan barnet reagere
med utryghed.

Hvad skal vi have med i svømmehallen?
Det er en god idé at medbringe følgende ting:
•

Badetøj der slutter tæt til lårene og i livet, så evt. afføring
ikke løber ud i badevandet.

•

Barnet skal ikke have almindelig ble på, da den opsuger vandet
og bliver tung.

•

I Aqua Forum billetsalg kan der købes engangsbadeblebukser,
som er specielt udviklet til at have på i vand.

•

Stort håndklæde til at svøbe barnet i, så barnet ikke fryser før og
efter badet.

•

Creme til at smøre barnet med efter badet, da klor kan udtørre
huden lidt.

•

Hvis barnet ikke ammes, så mad og drikkelse. De bliver meget
sultne efter at have været i vandet.

•

Rene bleer.

•

Evt. en tynd bomuldshue til efter svømmeturen.

Vi ønsker dig/jer og dit/jeres barn en rigtig god oplevelse i
Aqua Forum
Venlig hilsen
Aqua Forums personale

Tilmelding i Aqua Forums billetsalg
eller på tlf. 7629 2323
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