
SVØMMEUNDERVISNING OG VANDAKTIVITETER 

Alle medarbejdere, der fører tilsyn med børn/unge i forbindelse vandaktiviteter, har ansvaret for disses 

sikkerhed, herunder det livredningsmæssige ansvar. Tilsynsførende skal være i besiddelse af et gyldigt 

svømmebevis. 

 

Svømmebeviser: 

Alle medarbejdere, som er tilsynsførende ved vandaktiviteter, skal have gyldigt svømmebevis. 

Svømmeundervisere, der samtidig med svømmeundervisning varetager tilsyn, skal have gyldigt 

svømmebevis.  

Det lille svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller, hvor bassindybden er 

maks. to meter.  

Det store svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller med vanddybde på over 

to meter, i badelande/forlystelsesparker, ved alle former for sejlads samt ved vandaktiviteter på friland.  

Dog er det tilladt at soppe med børn uden at den tilsynsførende har svømmebevis.  

Svømmebeviset er gyldigt i to år.  

Viceskolelederen skal have en kopi af det gyldige svømmebevis. 

 

Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner: 

•  Svømmeanlæggets regler skal overholdes  

•  Mindst én af de tilsynsførende skal befinde sig på bassinkanten 

•  Hovedudspring fra vippe eller bassinkant må kun foregå med tilsyn.  

•  Ved siddende udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 1,5  

•  Ved stående udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 2,0  

•  Lærere, der forestår svømmeundervisning, skal have kvalifikationer svarende til uddannelsen til 

svømmelærer. Hvis svømmelæreren også varetager det livredningsmæssige tilsyn, skal svømmelæreren 

vedligeholde sin kompetence, hvad angår livredning, ved at have et gyldigt svømmebevis. Lærerne er de 

ansvarlige under omklædning og under svømmeundervisningen. I forbindelse med undervisning i svømning 

skal der pr. 15 elever være en lærer med gyldigt svømmebevis. 

 

Badning i badeland: 

Start altid med at kontakte skolens ledelse. 

Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde 

sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. 

•  Orientering om stedets regler på forhånd  

•  Badning skal kun foregå på et for børnene nøje afgrænset område, som er let at overskue og hvor alle kan 

bunde  

•  Børnene skal have besked på at holde sammen to og to. 

Badning i svømmehal i forbindelse med lejrtur: 

Start altid med at kontakte skolens ledelse. 

Badning i svømmehal f.eks. på lejrtur til Skagen skal foregå i den offentlige åbningstid med livreddere. 

Minimum 2 lærere skal derudover være i svømmehallen - én på hver side af det dybe bassin. 

Badning fra friland (strand, å eller sø): 

Start altid med at kontakte skolens ledelse. 

Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under 

fuldt betryggende forhold. 



•  Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset området, som er let at overskue, og hvor alle 

kan bunde. Ved badning på friland skal der være mindst to tilsynsførende. Den ene opholder sig på land, 

gerne i en ophøjet position, mens den anden markerer ydergrænsen for det tilladte badeområde. Medbring 

mobiltelefon og vær sikker på, at der er dækning. 

Sopning: 

Det er tilladt at lade børn soppe til læggen, uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Man skal ved 

sopning være særlig opmærksom på, at vanddybder hurtigt kan variere. 

Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer: 

Start altid med at kontakte skolens ledelse. 

Den enkelte skole/institution skal sikre sig, at sikkerhedsinstruksen bliver udarbejdet.  

•  Hvis f.eks. en skole/institution lejer kanoer på UNO Friluftscenter eller på Gudenåen, vil det være 

skolen/institutionen, der er kanoens reder og er ansvarlig for, at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks.  

•  Hvis en skole/institution laver kano/kajaksejlads gennem en kajakklub eller gennem en grejbank, som 

stiller instruktør og udstyr til rådighed, skal både skolen/institutionen og kajakklubben/grejbanken lave en 

sikkerhedsinstruks.  

•  Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på et skoleskib, der leverer personale etc., vil det være 

fartøjets ejer eller skipper, der er reder, og som skal lave en sikkerhedsinstruks. Det er rederens ansvar, at 

sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med formelle kompetencer, som er dækkende for de konkrete 

sejladsaktiviteter. 

7. kl. teambuilding tur til Skagen:                                                                                                                  

En forudsætning forgennemførelse af strandaktiviteterne på teambuilding-dagen i Skagen er, at disse altid 

følges af båd med livredder. 

 

 


