Sikkerhedsregler for skole– og institutionssvømning
Aktiviteter i bassin (svømmehaller, friluftsbade og lignende)

•
•
•

•
•

Der skal være mindst én person med gyldig bassinlivredderprøve til stede på bassinkanten pr.
påbegyndt 15 børn i vandet. (Bassinlivredderprøve skal aflægges hvert år). Det er skolelederens
ansvar, at skolernes personale opfylder kravet om gyldig bassinlivredderprøve.
Rønne Svømmehal og Gudhjem Svømmehal er forpligtet til uden beregning at stille én
livredder til rådighed på bassinkanten, når der er mere end 15 børn i svømmehallen
Det er svømmehallens ansvar, at der altid er en person, der har kendskab til svømmehallens
tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner til stede i svømmehallen under
skolesvømning. Personen skal kunne træde til som bassinvagt med kort varsel i særlige
situationer, hvor underviseren må forlade bassinkanten.
Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar, at udbydes den fornødne undervisning samt
prøveaflæggelser, for at kunne opfylde ovenstående krav.
Ved svømning i andre bassiner end Gudhjem Svømmehal og Rønne Svømmehal er det
skolelederens ansvar at sikre ovennævnte sikkerhedsniveau.

Aktiviteter i åbent vand (strande og søer)

•
•
•
•
•
•
•

Badning i sø eller fra strand bør kun finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende
forhold. Dette skal vurderes ud fra de lokale forhold – f.eks. evt. tilstedeværelse af livredder,
badefaciliteter, afgrænsning af badeområde, dybde, vind og strømforhold m.v.
Badning i hav eller sø kan så vidt muligt kun ske med forældrenes forudgående godkendelse.
Deltagende elever, der ikke kan svømme 200 meter i bassin skal bære svømmevest.
Der skal altid være mindst to undervisere til stede og maks. 15 elever i vandet ad gangen.
Minimum én underviser overvåger badningen fra land og minimum én underviser opholder sig i
vandet.
Alle undervisere skal som minimum have en gyldig underviserprøve eller bassinlivredderprøve
med dyk til 3,80 meter og erfaring med svømning i åbent vand. (prøver skal fornyes hvert år).
Det er skolernes ansvar, at disse krav er opfyldt.
Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar, at skolerne tilbydes den fornødne undervisning
samt prøveaflæggelser, for at kunne opfylde ovenstående krav.

Sikkerhedsregler for svømning i dagtilbud
Aktiviteter i bassin (svømmehaller, friluftsbade og lignende)

Det er dagtilbuddenes ansvar at:
•
•

Der under svømning i bassin altid er minimum 1 medarbejder tilstede på bassinkanten for hver
8 børn, som er i vandet.
Mindst 1 af de tilstedeværende medarbejdere fra dagtilbuddet har gyldig bassinlivredderprøve.

Det er svømmehallens ansvar at:
•

Der under svømning i bassin altid er 1 livredder med kendskab til hallens anlæg, evakueringsog beredskabsplaner til stede i hallen.

Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar at:
•

Der udbydes den fornødne undervisning samt prøveaflæggelser, således at kravet om gyldig
bassinlivredderprøve kan opfyldes.

Regelsæt for aktiviteter i åbent vand (strande og søer)

Det er dagtilbuddenes ansvar at:
•
•
•
•
•
•

•

Indhente forældrenes tilladelse til at institutionen bader med børnene.
At medarbejderne inden badningen påbegyndes, har sikret sig, at bund-, strøm- og vejrforhold
på badestedet ikke frembyder fare for børnene.
Børnene orienteres om nedenstående regler inden badningen.
Ingen børn bader længere ude, end de let kan bunde.
Der højst er 8 børn i vandet ad gangen.
Der er mindst 3 medarbejdere til stede under badningen. Den ene medarbejder skal opholde sig
på land, mens de 2 andre skal stå i vandet og markere ydergrænsen for det tilladte badeområde.
Mindst 1 af medarbejderne skal have gyldig bassinlivredderprøve.
Sopning på lavt vand er tilladt uden en medarbejder med bassinlivredderprøve.
Såvel de badende som de ikke-badende børn er under forsvarligt opsyn.

Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar at:
•

Der udbydes den fornødne undervisning samt prøveaflæggelser, således at kravet om gyldig
bassinlivredderprøve kan opfyldes.
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