Livredningskurser for
svømmelærere og pædagoger

En stor undersøgelse af YouGow viser, at
over halvdelen af danske børn mellem 7 og
14 år ikke kan svømme.

det store sikkerhedskrav til de svømmelærere
og pædagoger, som underviser i svømmehallen eller tager SFO-børnene med på koloni
ved stranden.

Da skolen/institutionen altid og uden undtagelse har ansvaret for de børn, som er i
skolens eller institutionens varetægt, stiller

På vores kompetencegivende bassinprøvekurser bliver I uddannet i
alle den livredningsansvarliges kompetenceområder i såvel
Livredningsteknikker
i vand

Svømmehalsrelateret
førstehjælp

Svømmehal

Kendskab til svømmeanlæg
og beredskabsplaner

Livredningsteknikker
i vand

Almen
førstehjælp

Strand

Risikovurdering af strand-, dybde-, strøm-,
bølge- og vejrforhold. Beredskabsplan.

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.

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.

Omfatter undervisningen i idræt også svømning, skal den lærer, der forestår undervisningen, have kvalifikationer svarende til
uddannelsen til svømmelærer.
Skolen skal sikre sig, at de fornødne

sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt.

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:

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
udspring, skal vanddybden være så stor, at
der ikke opstår fare for eleverne, dvs. en dybde
på mindst
til m ved siddende stilling og
mindst til
m ved stående stilling.

Ad §
Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, kan alene finde
sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggendeforhold.
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. de ledsagende skal kunne
svømme og kunne udføre livredning. Der bør
ikke være mere end
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.

hvor en 7-årig dreng omkom under skolesvømningen.
Til stede var to lærere, en livredder og 8 børn.
Undervisningsministeriet fastslog efter ulykken,
at ansvaret for elevernes sikkerhed i skoletiden
er skolens, uanset om børnene befinder sig på
skolen eller i svømmehallen.
At skolen har et ansvar for børnene uanset om de
er på eller udenfor skolen, understreges i den meget
omtalte Præstø-ulykke i februar 2011, hvor skolelederen fik en betinget fængselsdom for ikke i
tilstrækkelig grad at have udkanaliseret retningslinjer
for sikkerheden ved aktiviteter på fjorden.
For at varetage sikkerheden i svømmehallen, bør
de ansvarlige for vandsikkerheden have færdigheder
i livredningsteknikker i vand, svømmehalsrelateret
førstehjælp og kendskab til svømmehallens beredskabsplaner
Livredningsteknikker
i vand

sikkerhedsniveau
i svømmehallen

Svømmehalsrelateret
førstehjælp

Man går i svømmehallen på eget ansvar. Det
gælder også skoler og institutioner. Skolen
har også det fulde asnvar, selv om svømmehallen stiller med livreddere ved skolens
Kendskab til svømmeanlæg og
svømmeundervisning.
beredskabsplaner

Ved en ulykke i svømmehallen forventer alle,
at det er dig som svømmelærer eller pædagog,
der handler, hvis en af jeres børn kommer ud for
en ulykke i svømmehallen. Det kræver som
nævnt, at du har færdigheder i alle den livredningsansvarliges tre livredningsmæssige
kompetenceområder:
Svømmehalsrelateret førstehjælp
Livredningsteknikker i vand
Anlægsdel/beredskabsplaner

Svømmehalsrelateret førstehjælp
Under uddannelsen træner vi dig i at vælge
de rigtige løsninger. Som livredningsansvarlig
skal du bl.a. have færdigheder i, hvordan man
yder livreddende førstehjælp og bruger
svømmehallens genoplivningsudstyr 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.

Kendskab til svømmeanlæg
og beredskabsplaner

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 360o
sikkerhedsniveau i svømmehallen kalder vi
”anlægsdelen”, og handler om hvordan
svømmehallen /svømmeanlægget har
udformet planer for dels at forebygge ulykker,
og dels hvordan de livredningsansvarlige
skal håndtere en given ulykke, hvis den opstår.
Under uddannelsen bliver du undervist i
beredskabsplaner for bl.a. brand og klorudslip,
samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger
svømmehallen generelt har omkring fx. sauna,
vipper, vandrutschebaner og klatrevægge mv.
for at undgå ulykker

- også på stranden forventes det, at det er dig som skolens eller
institutionens livredningsansvarlige, der træder i karakter, hvis
en af jeres børn kommer til skade. For at løfte dette ansvar, kræver
det færdigheder i:
Livredningsteknikker i vand
Almen førstehjælp
Risikovurdering af stranden
Eftersøgningstrategier (hvis et barn pludselig bliver væk)
Organisering af sikre vandaktiviteter
Beredskabsplaner
I forvejen er Livredningsteknikker i vand og Førstehjælp en væsentlig
del af kurset. På kurset lærer du endvidere, hvordan du risikovurderer
forskellige strandforhold for et sikkert strandophold, og hvordan du
udarbejder en beredskabsplan, hvis der skulle ske en ulykke under
jeres aktiviteter på stranden. Du lærer også fx. hvad du skal gøre,
hvis et af jeres børn pludselig er væk.
Kurset indeholde også, hvordan du identificere revlehuller (hestehuller), og hvilke forholdsregler du skal tage ved disse, således at
du med dine færdigheder og viden kan varetage sikkerhedsansvaret på stranden for SFO’ens børn.

Et livredningskursus, hvor I opnår færdighederne til at kunne varetage sikkerheden ved
o's sikkerhedsniveau,
jeres vandaktiviteter i såvel svømmehallen som på stranden på et
arrangeres som udgangspunkt hos jer og i jeres lokale svømmehal.
Har I ikke aktiviteter på stranden, kan I fravælge modulet ”Sikkerhed på stranden”.
Vi kan arrangere jeres kursus i både dag- og aftentimer samt i weekender, afhængig
af hvordan det bedst passer ind i jeres planlægning og drift, samt hvor vi kan få tid i jeres
lokale svømmehal
Kan vi ikke få tid i den svømmehal, I plejer at bruge, finder vi en alternativ svømmehal,
som lever op til de krav, der gælder for jeres ”egen” svømmehal mht. bl.a. dybde mv.
Kontakt os og lad os sammen planlægge jeres næste livredningskursus..

Livredningskurser

