Det siger loven:

Ansvar for vandsikkerhed i skoler og institutioner
Institutioner
Overordnet har kommunalbestyrelsen i den enkelte
kommune i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og
Servicelovens § 6 ansvaret for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud
med kommunal medfinansiering. Det daglige ansvar for
børnene ligger dog i praksis hos lederen af de pågældende tilbud. Herudover hviler der et særligt ansvar
på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn
i deres varetægt i det daglige.
Det er afgørende for vandsikkerheden, at de pågældende
med et særligt ansvar er i besiddelse af de rigtige livredningsmæssige kvalifikationer.

Folkeskoler
Iflg. Folkeskoleloven kan Undervisningsministeren fastsætte regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden. I Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens
elever i skoletiden og Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden er disse regler beskrevet.
Bekendtgørelsens § 7 lyder
Omfatter undervisningen i idræt også svømning, skal
den lærer, der forestår undervisningen, have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer.
Stk. 2. Skolen skal sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt.
Bekendtgørelsens § 11 lyder:
Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller
lignende kan alene finde sted, hvis det kan foregå under
betryggende forhold.
I vejledningen gives uddybende bemærkninger til de to
paragraffer:
Ad § 7
Omfatter undervisningen i idræt også svømning, skal

den lærer, der forestår undervisningen have kvalifikationer, der svarer til uddannelsen til svømmelærer. Det påhviler skolen at sikre sig, at de
fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt.
Samtidig påhviler det læreren at have fornødent
kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr. Det
anbefales, at der for hver påbegyndt 15 elever skal
være en lærer eller anden voksen person, der opfylder
sikkerhedsbestemmelserne, dvs. kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr. Såfremt eleverne
undervises i udspring, skal vanddybden være så stor,
at der ikke opstår fare for eleverne, dvs. en dybde på
mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til
2,5 m ved stående stilling.
Ad § 11
Badning under ekskursioner og lignende, herunder
badning i badelande, kan alene finde sted, hvis det
kan foregå under fuldt betryggende forhold.
Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden
badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og
strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.
Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje
afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle
kan bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilke
den ene opholder sig på land, medens den anden
deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det
tilladte område.
Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne
udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12-15
elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have
besked på at holde sammen to og to.
Livredningskurser anbefaler, at folkeskoler og institutioner følger den gældende lovgivning og i forlængelse heraf kun anvender lærere og pædagoger, der
som minimum har en gyldig bassinprøve ved svømmeundervisning og andre vandaktiviteter.

Selvom der var en livredder til stede,
blev skolen gjort ansvarlig ved en tragisk
drukneulykke i Videbæk Svømmehal den 9. april 2008,
hvor en 7-årig dreng omkom under skolesvømningen.
Til stede var to lærere, en livredder og 8 børn. En
hændelse, der fik stor medieopmærksomhed i hele
landet.
Således skrev bt.dk den 14. april 2008 bl.a.
Undervisningsministeriet fastslog i Dagbladet i lørdags, at ansvaret for elevernes sikkerhed i skoletiden
er skolens, uanset om børnene befinder sig på skolen
eller i svømmehallen.
Det, politiet nu mangler at få klarlagt, er, om nogen i
sagen kan pådrage sig straf..
Den 30. april 2008 skrev dr.dk:
To af kommunens lærere var med, da en syv-årig dreng
for få uger siden druknede i en svømmetime. Ingen af
dem havde været på et sikkerhedskursus.
Ansvaret for drukneulykken med den lille dreng er
endnu ikke placeret, fordi politiet mangler den endelige
retsmedicinske rapport, men Undervisningsministeriet
har slået fast, at skolen var ansvarlig for børnenes
sikkerhed.
Lederen af Undervisningsafdelingen i Ringkøbing
Skjern kommune, Flemming Lauritsen, er ikke i tvivl
om, at det bør være obligatorisk at have deltaget i et
sikkerhedskursus, før man følger børn til svømmeundervisning:
- Fra næste skoleår bliver det obligatorisk for alle
lærere her i kommunen at have deltaget i et omfattende
tre dages sikkerhedskursus, siger Flemming Lauritsen.
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