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SIKKERHED
VED VANDAKTIVITET
I Dragør er havet vores nabo, og vi ønsker, at vores børn i
skolerne og institutionerne skal have de bedste muligheder for at have tilgang og glæde ved vandet i læringsøjemed.
Sikkerhedsansvaret ligger i praksis hos lederen på skolerne, i dagtilbuddet eller lederen af det pågældende tilbud. Derudover er der et særligt ansvar for de lærere og
pædagoger, som udfører vandaktiviteterne med børnene,
hvorfor de må besidde de rette kvalifikationer med henblik
på at kunne bestride dette ansvar. Undervisningsministeriet
har fastslået, at det altid er skolernes ansvar at sikre elevernes sikkerhed i skoletiden.

DET SIGER

REGLERNE

Lærerne/pædagogerne har tilsyn og et særligt ansvar for
eleverne både i undervisningssituationer og på ekskursioner.
Det betyder, at I skal være opmærksomme på, at følgende
regler gælder og skal overholdes:
VED UNDERVISNING
Undervisning i svømning skal varetages af lærere eller
andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.
De skal have en lokalt tilrettelagt bassinprøve indeholdende livreddende førstehjælp.

Denne vandsikkerhedsguide er udarbejdet med henblik på
at gøre det så nemt som overhovedet muligt for kommunens skoler og institutioner at overskue, hvad der er tilladt, og hvilke krav de i givet fald skal leve op til. Dette fordi vi ønsker, at flest muligt kan gøre brug af de fantastiske
vandaktivitetsmuligheder vi har i Dragør. Derfor vil guiden
også være konkretiseret til specifikke steder i kommunen.
Indledningsvis beskrives rent lovmæssige retningslinjer.
Dette følges op af en kortoversigt over områder i kommunen inddelt i farvekoder efterfulgt af en skemaoversigt,
der angiver konkrete retningslinjer.

VED
EKSKURSIONER
OG
LEJRSKOLER
Badning ved ekskursioner, lejrskoler og lignende kan
udelukkende finde sted, hvis det foregår under betryggende forhold. Der skal altid være to voksne til stede, hvor den
ene er på land, mens den anden markerer ydregrænsen for
det tilladte område, hvor børnene må bade, såfremt ydergrænsen ikke er markeret af bøjer eller lignende. Begge de
ledsagende skal kunne svømme og kunne foretage livredning. Der skal ikke være mere end 12-15 elever i vandet på
samme tid, og eleverne skal have besked på at holde sammen to og to. Hvis badning foregår på friland, skal læreren,
inden badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og
strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

RETNINGSLINJER
FOR

VANDAKTIVITET
DEN GRØNNE FARVE REFERER TIL DEN GRØNNE ZONE PÅ KORTET DEN
BLÅ FARVE REFERER TIL DEN BLÅ ZONE PÅ KORTET
DEN GULE FARVE REFERER TIL DEN GULE ZONE PÅ KORTET DEN
RØDE FARVE BETYDER AT DET IKKE ER TILLADT FOR DENNE GRUPPE
DEN HVIDE FARVE REFERER TIL STEDER VÆK FRA MORMORSTRANDEN OG BADEANSTALTENS OMRÅDE

MÅLGRUPPE
0-3 ÅR

3-5 ÅR

0.-3.KLASSE
6-9ÅR

4.-10- KLASSE
10-18 ÅR

FISKE FRA STRAND

Vest ikke påkrævet

Vest ikke påkrævet

Vest ikke påkrævet

Vest ikke påkrævet

FISKE FRA HØJ KAJ

Skal bære vest

Skal bære vest

Skal bære vest

Vest ikke påkrævet

Max to børn pr. voksen

Det er altid et skøn, hvor mange børn I kan have
med. Det sker på baggrund af en individuel
vurdering af den akutelle børnegruppe i forhold
til deres alder, færdighed og tryghedsniveau
i øvrigt. Det skal aftales konkret med den
nærmeste leder, hvor mange børn der maksimalt
må være i vandet ad gangen.

To lærere / pædagoger som kan svømme.
Antal børn - en klasse.

En lærer/ pædagog som kan svømme.
Antal børn -en klasse.

To lærere / pædagoger som kan svømme.
Antal børn- en klasse

To lærere / Pædagoger som kan svømme.
Antal børn- en klasse.

To lærere / pædagoger som har taget
bassinprøv.
Eleverne holder sammen to og to.
Antal børn: max 15.

To lærere/pædagoger som har taget bassinprøve. Eleverne holder sammen 2 og 2.
Antal børn - max 30.

To lærere/ pædagoger der har taget bassinprøve
Kun hvor de kan bunde. (Ophold i stort bassin
tilladt såfremt de kan svømme 200m uden
flydemiddel).
Antal børn: max 15.

To lærer / pædagoger som har taget bassinprøve. Ophold i stort bassin tilladt såfremt de
kan svømme 200 m uden flydemiddel.
Antal børn - max 30

AKTIVITET

SOPNING -FRILAND
GRØN ZONE
MORMORSTRAND

BADNING -FRILAND
BLÅ ZONE
MORMORSTRAND

Det er altid et skøn, hvor mange børn I kan have
med. Det sker på baggrund af en individuel
vurdering af den akutelle børnegruppe i forhold
til deres alder, færdighed og tryghedsniveau
i øvrigt. Det skal aftales konkret med den
nærmeste leder, hvor mange børn der
maksimalt må være i vandet ad gangen.

SØBADET
GUL ZONE

SVØMMEHAL

LEJRSKOLE

Det er altid et skøn, hvor mange børn I kan have
med. Det sker på baggrund af en individuel
vurdering af den akutelle børnegruppe i forhold
til deres alder, færdighed og tryghedsniveau
i øvrigt. Det skal aftales konkret med den
nærmeste leder, hvor mange børn der
maksimalt må være i vandet ad gangen.

To lærere/ pædagoger der har taget bassinprøve. To lærere / pædagoger der har taget bassinprøve.
Husk forældretilladelse.
Husk forældretilladelse.
Ved friland undersøges bund og strømforhold.
Ved friland undersøges bund og strømforhold.
Badning kun tilladt i et tydeligt markeret
Badning er kun tilladt i et tydeligt markeret område.
område.
Antal børn - max 15 i vandet af gangen.
Antal børn: max 10 i vandet af gangen.
Opdateret sikkerhedskursus gældende
for to år i kajak, SUP og kano.
Et kursus som kan tages gennem ungdomsskolen.

KAJAK/SUP/KANO

VINTERBADNING
(TEMP. UNDER 10°)

Lærerne / pædagoger skal kende de generelle
vinterbaderåd. Kun et barn i vandet af gangen
Vinterbadning i grøn zone tillader flere børn i
vandet af gangen.

Lærerne / pædagogerne skal kende de generelle
vinterbaderåd. Kun et barn i vandet af gangen.
Vinterbadning i grøn zone tillader flere børn i
vandet af gangen.

LOKAL
BASSINPRØVE
I tilfælde af en ulykke er det nødvendigt, at I kan udøve
den nødvendige hjælp. Prøven er sammensat således, at
den indeholder nødvendigt kendskab til Dragør Søbad og
Mormorstranden, samt en prøve af fysisk kunnen, svarende
til hvad lærere eller pædagoger vil kunne komme ud for i
undervisningen.
Prøvens formål er ikke at udvise fysisk udholdenhed, men
bærer nærmere præg af, at lærerne eller pædagogerne er
trygge ved åbent vand og kan begå sig i det.
Prøven består af en praktisk og en teoretisk del.

DEN PRAKTISKE DEL:
• Der svømmes/bjærges 100 m. ud til en bøje, (med overblik og hoved over vand) dukken hentes op fra bunden
2 gange. (Det vil være en kombination af bjærgning og
derefter gang med dukken.)
• Redning af panisk svømmer. Ved hjælp af flydemiddel
og kommunikation reddes mediet i land (ca. 10 m.)
• Redning af træt svømmer ca. 50 m. ved hjælp af board.
• Find en genstand under broerne.
• Ved hjælp af redningskrans bjærges en person til
strandbred og transporteres 10m i sand. (Til ambulance)
DEN TEORETISKE DEL:
• Overhøring af HLR-redning.
• Udpegning af udstyr.
• Brug af hjertestarter og ilt.
Hvis lærerene eller pædagogerne ikke har en opdateret
lokal bassinprøve, vil det være muligt at tilkøbe en assistance til livreddende opsyn ved en livredder. Dog vil det
overordnede ansvar for tilsyn stadig påhvile lærerne og
pædagogerne.
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