Baderegler
Skolens ledelse er ansvarlige for, at der på udflugten er det fornødne pædagogiske
personale til at holde opsyn med børnene. Der skal tages hensyn til antal, alder og
modenhed, turens beskaffenhed, stedets vand, strøm- og vejrforhold, ligesom
institutionspersonalet skal være opmærksomt på børnenes almene psykiske og
fysiske tilstand.
Det er ligeledes skoleledelsens ansvar, at der blandt personalet er personer, der
har de fornødne kvalifikationer mht. livredning/genoplivning, dvs. har gennemgået
livredderkursus.
Institutioner skal indhente skriftlig tilladelse hos barnets/den unges forældre til
badning. Tilladelsen kan maksimalt gælde for ét år ad gangen.

Dit og barnets navn og din underskrift:
Jeg _________________ (forældre-værge) giver følgende elev _________________
særlig tilladelse til at deltage i badning ved stranden.

____________

__________________________________

(dato)

(din underskrift)

Reglerne for badning i skoleregi står herunder og på næste side.

Udflugter til stranden
• Der skal altid være mindst 1 medarbejder tilstede ved badningen, som kan
foretage livredning og genoplivning
• Der skal være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan
svømme. Den ene skal markere ydergrænsen for badningen, den anden skal
holde øje med badningen fra stranden.
• Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra børnenes forældre på, at de må deltage i
badningen
• Udflugten skal forberedes med børnene hjemmefra
• Der må ikke benyttes oppusteligt badelegetøj
• Der medbringes mobiltelefon og noteres adresse på badestedet mhp.
alarmering.

Heldagsskolen Bråby ApS • Kirkevej 18A, Svalebæk • 4690 Haslev
Telefon: 56 32 52 54 • Mobil: 29 72 46 98 • mail: heldagsskolen-braaby@mail.dk

Der laves klare aftaler om:
• indenfor hvilket område, der må bades
• at man kun må ”gå ud til navlen”
• at holde øje med hinanden 2 og 2 – badekammerater udpeges
• at det ikke er tilladt at dykke hinanden under vand
• at det ikke er tilladt at råbe om hjælp for sjov
• at ingen børn må gå i vandet, før en voksen har givet lov. Det betyder, at børn
heller ikke må soppe, uden der er voksne tilstede
• hvilke konsekvenser der er i forhold til brud på disse aftaler
• at maksimalt 5-10 børn må deltage i badningen ad gangen

De voksne har ansvaret for
• at undersøge bund- og strømforhold forud for badning
• at undersøge, om det er muligt at benytte livredderovervågede strande
• at medbringe mobiltelefon, og kende strandens nøjagtige adresse
• at en af de voksen står i vandet og angiver den yderste badegrænse for børnene
• at en voksen bliver på land og holder øje med badningen.
• at der bades i hold på 5 - 10 børn ad gangen - jo yngre børnene er, jo mindre
hold
• at tælle børnene ofte – især før og efter badningen
• at badningen ikke finder sted, når børnene har været udsat for fysiske eller
psykiske belastninger umiddelbart inden badningen
• at badningen ikke finder sted, når børnene er stærkt ophedede af solbad.
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