Hvordan bliver
jeg livredder?

Bliv livredder med
Den Kompetencegivende
Bassinprøve

Hvordan vurderes
din jobansøgning
til livredderjobbet?
Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger
 både fra kvalificerede og ikkekvalificerede.
I en ansættelsesproces ønsker svømmerhallen naturligvis kun at
indkalde ansøgere, som med sikkerhed har kvalifikationerne til at
løse livredderopgaverne.
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Livredderens opgaver i svømmehallen er i store træk:
•
•
•
•
•

Ansøgere, der kan
dokumentere færdigheder
i at svømme, dykke og bjærge
samt færdigheder i førstehjælp,
vil blive foretrukket til
jobsamtalen

Kundeservice
Tage vandprøver
Rengøring
Overvågning
Livredning i akutte situationer

Iflg. en stor Epinionsundersøgelse af danskernes svømmefærdigheder
mener 9 ud af 10 voksne danskere selv, at de er gode svømmere.
Går man dem lidt på klingen, viser det sig dog, at kun 67 % er i stand
til svømme mere end 200 meter og kun 29% mere end 1000 meter.
Kun ca. halvdelen er i stand til at bjærge et andet menneske eller dykke
mere end 23 meter ned.
Derfor vil det som regel kun være ansøgere, der kan dokumentere
færdigheder i at svømme, dykke og bjærge samt færdigheder i
førstehjælp, der bliver indkaldt til samtale.
For svømmehallen er det vigtigt, at du sikkerhedsmæssigt kan indgå
i normeringen fra dag 1 i din ansættelse.
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Den Kompetencegivende
Bassinprøve
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Alle svømmehaller lægger stor vægt på et højt sikkerhedsniveau,
hvor alle medarbejdere kender deres præcise arbejdsopgaver i en
ulykkessituation. Det kræver, at alle medarbejdere i svømmehallen
er sikkerhedsmæssigt veluddannet.
Den kompetencegivende bassinprøve er en uddannelse og giver dig
dokumentation for solide færdigheder i alle livredderens 3 sikkerheds
mæssige kompetenceområder:
• Livredningsteknikker i vand
• Anlægsdel / Beredskabsplaner
• Svømmehalsrelateret førstehjælp
Målet er, at du efter uddannelsen rent sikkerhedsmæssigt kan træde
direkte ind i vagtplanen for den svømmehal, du bliver ansat i.

Uddannelsen er baseret på en blanding af teori og praktisk træning,
hvor vores mange træningsøvelser sikrer et højt livredningsniveau og
mere langtidsholdbare livredningsfærdigheder.
Under uddannelsen opnår du samme færdighedsniveau som dine
kommende livredderkolleger. Du vil således uden videre også
kunne bestå en evt. intern erhvervslivredderprøve, som nogen
svømmehaller gennemfører ved ansættelser, og som personalet i
svømmehallen skal gennemføre mindst én gang om året.
Ud over livredderjob, giver uddannelsen dig også et stærkt kort
på hånden, hvis du søger ind på ambulanceredderskolen, politi
skolen, job som svømmelærer i folkeskolen eller pædagog i insti
tutioner, der har aktiviteter i svømmehallen eller tager på sommer
koloni ved stranden.

Livredderens 3
sikkerhedsmæssige
kompetenceområder
Ved en ulykke i svømmehallen forventer alle, at det er dig som
livredder, der handler. Det kræver, at du har færdigheder i alle
livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder.

Svømmehalsrelateret førstehjælp
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Under uddannelsen træner vi dig i at vælge de rigtige løsninger.
Som livredder skal du bl.a. have færdigheder i, hvordan man yder
livreddende førstehjælp og bruger svømmehallens genoplivnings
udstyr som hjertestarter og ilt ved både drukneulykker og hjertestop.
I pensum indgår også fx. saunaulykker, faldulykker og hvordan du
behandler sygdomme som epilepsi og sukkersyge.

Livredningsteknikker i vand
I bassinet lærer du bl.a. at hale druknede op på kanten, at bjærge
såvel bevidstløse som paniske svømmehalsgæster og frigørelsesgreb.

Anlægsdel/beredskabsplaner
Det tredje og sidste element i et 3600 sikkerhedsniveau i svømme
hallen kalder vi ”anlægsdelen”, og handler om hvordan svømme hallen/
svømmeanlægget har udformet planer for dels at forebygge
ulykker, og dels hvordan personalet skal håndtere en given ulykke,
hvis den opstår.
Under uddannelsen bliver du undervist i beredskabsplaner for bl.a.
brand og klorudslip, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger svømme
hallen generelt har omkring fx. sauna, vipper, vandrutschebaner og
klatrevægge mv. for at undgå ulykker.
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Supplerende svømmeundervisning
Er du usikker på fx. dine dykke
færdigheder inden et kompetence
givende livredningskursus, kan du
kontakte os for supplerende
svømmeundervisning.
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Supplerende svømmeundervisning
er eneundervisning, hvor vi kun
træner dig hen mod din målsætning,
som fx. at kunne dykke til bunden,
springe på hovedet i vandet,
svømme hurtigere eller noget helt
fjerde.
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I vores undervisning anvender vi
en lang række træningsøvelser og
værktøjer, der bygger ovenpå
hinanden og hurtigt og effektivt
forbedrer dine tekniske færdigheder.
Er du ikke vandskræk, kan vi i de
fleste tilfælde lære dig både at
dykke ned på bunden og springe
på hovedet i vandet på en god
time.
Ring til os på tlf. 20781525, hvis
du er interesseret i at høre mere
om, hvordan vi kan forbedre dine
færdigheder i vandet forud for et
livredningskursus.

På en god time kan vi lære dig
effektive teknikker til både at
dykke ned til bunden af bassinet
og springe på hovedet i vandet

Vil du med på vores
næste kursus?
Tilmeld dig vores åbne kompetencegivende bassin
prøvekurser og vær med i forreste række, når
svømmehallen indkalder kandidater til job
samtale omkring et livredderjob.
Kursuskalenderen finder du på:

www.livredningskurser.dk
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Din indsats redder
menneskeliv

Livredningskurser
Kongovej 2
2300 København S

Tlf. (+45) 20781525
kontakt@livredningskurser.dk
www.livredningskurser.dk

