Sikkerhedsinstruks for badning i fritiden på Venø Efterskole
1. Identifikation af rederen
Forstanderen på Venø Efterskole Tage Jepsen, Nørskovvej 8, 7600 Struer.
2. Beskrivelse af aktiviteterne
Eleverne deltager i en svømmeprøve i løbet af skoleårets start, hvor de skal svømme 200 meter. I
introugen bliver eleverne præsenteret for badning i fritiden. Her bliver de præsenteret for, hvilke
rammer og betingelser der gør, at de må bade. Der kan bades hele året rundt ifølge aftale med
vagtlæreren. Der aftales rammer for, hvordan og hvorledes badningen foregår. Eleverne skal være
3 personer afsted, de skal skrive sig på en bade-seddel og fortælle, når de er tilbage igen.
3. Identifikation af risici
Eleverne kan:
- Få skader, herunder nedkølet
- Kan skære sig på en musling
- Personbåren risici i form af uhensigtsmæssig adfærd
- Drukne
Andet:
- Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø
4. Tiltag
Eleverne skal følges 3 personer afsted til badning samt skrive sig på en bade-seddel inden
badning kan foregå. Vagtlæreren vurderer, om vejrforholdene er til badning.
Alle elever har bestået en svømmeprøve på 200 m i åbent vand, afholdt ved skoleårets start.
Elever der ikke har bestået svømmeprøven, må ikke bade i fritiden uden opsyn.
Eleverne medbringer 1 telefon på land, så de kan ringe efter assistance til vagtlæreren og
vagtlæreren ringer derefter efter aktuelt assistance.
5. Besætning
Vagtlæreren skal have førstehjælpsbevis for at være bagvagt. Vagtlæreren bærer vagttelefonen og
er tilgængelig på skolen.
6. Operative forholdsregler
Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvordan og hvorledes der bades. Eleverne bader
ikke længere ude, end de kan bunde.
7. Ulykke
Aktiviteten foregår indenfor et afgrænset område på Venø Øststrand. Der bades minimum 3 elever
sammen, således at 1 person kan blive ved ulykkesstedet og en anden kan løbe/ringe efter hjælp.
8. Assistance
Vagtlæreren bærer vagttelefon og ringer efter yderligere assistance, hvis behov.
9. Antal personer om bord

Liste med navn på dem, der bader lægges på lærerværelset.
10. Sikkerhedsinstruktion
Det er underviseren pligt og opgave at instruere baderne i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af
uheld på vandet. Eleverne medbringer en mobiltelefon og ringer til vagtlæreren, som instruerer
eleverne i, hvordan de skal håndtere situationen.
Tilladelse til at bade i fritiden kan gives af alle vagtlærere. Det indskærpes over for eleverne, hvad
de har fået lov til, og under hvilke forhold de har fået lov. Liste med deltagere opbevares på
lærerværelset og deltagerne skal selv komme op og markere, at de er kommet tilbage på skolen
efter aktiviteten.
11. Opfølgning
Der vil løbende være gennemgang og kontrol af sikkerhedsinstruksen blandt underviserne samt fra
rederen. Det pålægges underviserne at gennemgå sikkerhedsinstruksen ved hvert skoleårs
begyndelse i august og igen i april.
Reder skal orienteres ved alle ulykker og nærved ulykker.
Situation evalueres med elever, lærere og reder.
Forældre informeres.

