Kolding, den 12. juli 2012

Pressemeddelelse til omgående frigivelse:

Delfinugen i SlotssøBadet var en fantastisk oplevelse!

Vores 2 børn på 7 år var begge i uge 27, på Delfinuge i Slotssøbadet i Kolding.
Ugen før, blev der afholdt et informationsmøde, hvor der blev fortalt lidt om hvad der skulle ske i
løbet af Delfinugen. Dette møde skulle give forældrene et indblik i, hvad deres børn skulle prøve i
løbet af ugen. Personalet forsøgte under dette møde, at give forældrene tryghed og viden om at de
nok skulle passe godt på deres børn.
Vi havde som forældre, meget store forventninger til Delfinugen og det må vi sige, er blevet
overholdt.
Personalet gik meget op i børnenes veg og vel og de var også gode til at tage konflikter i opløbet og
ikke først når det var sket.
Mandag blev børnene modtaget af alle de livreddere og svømmelærer de skulle være sammen med
hele ugen i en tilbygning til svømmehallen.
Efter de var blevet krydset af på listen, skulle de finde en T-shirt, en drikkedunk og en badehætte,
alt var med navn på, som de skulle bruge under Delfinugen. Efter alle børn var ankommet, var det
på tide at alle forældre skulle gå og komme igen kl. 15:00, når svømmedagen var forbi.
Alle dagene startede kl. 9:00 og sluttede kl. 15:00.
Tirsdag til torsdag samt fredag, skulle børnene afkrydses udenfor hovedindgangen, hvor personalet
holdt skarpt øje med, at alle børnene var i sikkerhed og at de blev inde på fortovet samt at de stod
stille og ikke løb rundt. Når størstedelen af børnene var krydset af, kunne de gå ind i forhallen og
vente til alle 60 børn var kommet, for at gå samlet ned og klæde om.
Fredag var der afslutning fra kl. 14:30 ovre i tilbygningen, hvor børnene fik udleveret et diplom af
deres svømmelærer og et fotografi med alle deltagere samt livreddere og svømmelærer. Derefter
blev der vist billeder fra Delfinugen.
Alle børn fik derefter lejlighed til, at sige farvel bjørnen Pjaske (Slotssøbadet maskot) som også
havde besøgt dem i ugens løb.
Vores børn har fortalt, at de ikke kun skulle svømme hele tiden, men at de har også haft nogle
udendørsaktiviteter bl.a. på legepladsen og hygge ovre i kantinen før og efter maden.

Vi har valgt at lade vores børn få ordet, ved at stille dem nedenstående spørgsmål.
Hvordan har ugen været?
Mark: Rigtig god
Désirée: Rigtig dejlig, lærte nogle gode ting
Begge: Den kunne ikke blive bedre
Hvad har været bedst?
Désirée: At lære mange nye ting, det har været rigtig sjovt, lærte nye børn at kende
Mark: Har måtte prøve mange nye ting bl. a. spring fra vippen
Skulle det være 2 uger ikke kun 1?
Mark: Kunne godt bruge 2 uger, så have vi mere tid til at lære tingene
Désirée: 2 uger ville være fint, så kunne man få mere tid til at lære tingene
Hvordan var dem der tog sig af jer?
Mark: Rigtige hjælpsomme og venlige
Désirée: Søde og hjælpsomme. De var gode til at hjælpe, hvis nogen havde svært ved tingene.

Vores konklusion der ud fra kan vist kun være følgende:
Vores børn har haft en fantastisk uge, som ifølge dem gerne må have varet 2 uger.
Personalet har været helt i top og har taget sig godt af dem.
Vi vil alle 4 gerne sige, en STOR TAK for den oplevelse, I alle har givet vores børn og de vender
med stor glæde, tilbage næste år.
Med venlig hilsen
Familien Nielsen, Kolding

