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Välkommen till vårterminen 
 

Vi startar terminen vecka 8 och sista tillfället är vecka 18. Varje lektion är 55 minuter lång och 

kursen håller på under 10 veckor.  Vecka 19 har vi avslutning tillsammans med förälder. Vi avslutar 

med gemensam fika i caféet. 12-15-årsgruppen kör utan föräldrar.  

Avvikande tider under kursen: Lovuppehåll v.14 för måndags-, onsdags- och torsdagsgruppen. 

Lovuppehåll v.13 för söndagsgrupperna. 

 

På fötterna är det bra att ha gympaskor eller danssandal/mockasin. Välj gärna kläder som är oömma 

och mjuka och tillåter rörelse, eftersom vi springer, hoppar, klättrar m.m. Barnen kommer ibland att 

vara på golvet och åla och göra burpees. Det är också bra att ha med en vattenflaska under passet. 

 

Crossfunctional Kidz bygger inte bara på rörelseglädje, utan vår ambition är även att lära barnen mer 

om en hälsosam livsstil. Varje vecka får de därför en hemuppgift som kan vara t.ex. att äta en frukt 

eller grönsak som de inte provat tidigare, laga frukost till sina föräldrar en morgon m.m. Fråga gärna 

instruktören om ni undrar något! Vi försöker fokusera på positiva vanor och locka barnen till 

nyfikenhet, utan att prata om några pekpinnar när det gäller kost eller träning- meningen är ju att 

det skall vara KUL att röra på sig. 

  
Till er vuxna i familjen: 

Tack för att ni har valt Crossfunctional Kidz. Vi hoppas att ni och ert barn skall trivas hos oss. Vi får bäst kvalité 

på lektionen om inga föräldrar närvarar inne i salen. Självklart får ni vara med på avslutningen när terminen är 

slut, detta brukar vara ett tillfälle där vi låter barnen möta sina föräldrar i en gemensam träning med fika 

efteråt. Det är också viktigt av säkerhetsskäl att ni föräldrar ansvarar för att inga barn finns i gymom-rådet före 

och efter lektionen. Att mamma, pappa eller annan ansvarig finns på plats utanför salen och tar emot när 

lektionen är slut är också viktigt. Majoriteten av vår personal har genomgått HLR utbildning och 

brandutbildning. Tänk på att alla barn skall ha varit på toaletten innan klassen startar pga. att instruktören inte 

kan lämna salen och följa med.  

 

Hur har du det med din egen träning? Passa på att spara tid genom att träna när barnen och ungdomarna 

dansar! Prata gärna med vår kunniga personal i receptionen om vilken typ av träning just du behöver! Under v. 

8-9 har du möjlighet att köpa 10 kort till ett mycket rabatterat pris 675 kr (ordinarie pris 1095 kr) startpaket 

tillkommer 295kr. 

 

 

Tack för Ert förtroende och samarbete! Vi skall göra allt för att Ert barnskall trivas och ha kul med oss! 

 
 


