Ølgod Skole
Princip og sikkerhedsinstruks
for sejlads i småbåde
Ølgod Skole følger de overordnede instrukser Varde Kommune har på området.
Elever, der deltager i sejlads i undervisningstiden er i skolens varetægt og
omfattet af skolens tilsyn og har krav på sædvanlig elevsikkerhed. Skolen har
ansvaret for elevernes sikkerhed og sundhed ved sejlads og det kan ikke forudsættes, at eleverne på forhånd har særlige søsikkerhedsmæssige kompetencer.
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1) Skolens kajak- og kanoture i Danmark og udlandet.
a. En kano må højst benyttes af to personer. (I særlige tilfælde kan
læreren give tilladelse til 3 personer. Afhænger af bl.a. samlet
vægt). Kajak må højst benyttes af 1 person.
b. Såvel elever som forældre (værge) gøres bekendt med såvel
skolens retningsregler som det forhold, at det er eleven selv,
som under sejladsen står for de sikkerhedsmæssige forhold, ligesom udøvelsen af godt sømandskab påhviler eleven selv.
c. Redningsvest og evt. våd- eller tørdragt er CE-mærkede.
d. Fartøjet – hvis relevant – er CE –mærket eller typegodkendt.
e. Eleven kan svømme mindst 200 meter.
f.

Eleven er kompetent til aktiviteten og har forud for kanosejlads
modtaget grundig instruktion/undervisning, så vedkommende er i
stand til at udvise godt sømandskab.
Undervisning i kanosejlads for nybegyndere, kan evt. tilrettelægges i svømmehal, såfremt instruktørerne finder det hensigtsmæssigt.

g. Elevens deltagelse sker på frivillig basis
h. Der indhentes forældresamtykke via vedhæftede bilag, som skal
returneres til skolen i underskrevet stand forud for deltagelse

Bemærk: Forud for enhver form for sejlads skal man være opmærksom på:
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a) At skolelederen først skal godkende, hvem i personalegruppen der kan tillades at udføre
sejlads med elever.
b) At overholde bestemmelser og anbefalinger for årstiden. Vandet skal være min. 10 grader hvad angår sejlads i kajak.
c) At sejladsen foregår i sikker nærhed af kysten, max. afstand 500 meter.
d) At oplysning om sejlads og antal af både og personer altid er meddelt personer i land.
e) At fartøjet er udrustet med godkendte redningsmidler, at lærerne medbringer kommunikationsmuligheder til land (mobiltlf.) og – hvor relevant – brandslukningsudstyr.
Denne instruks bilægges af et forældrebrev, som returneres i underskrevet stand. Forældrene
skriver under på, at der er tegnet ulykkesforsikring, at eleven kan svømme 200 meter, at eleven er bekendt med og har forstået alvoren i, at han/hun selv har ansvar for at medvirke til at
overholde de sikkerhedsmæssige forhold og hermed forebygge risiko for kæntring m.m?
Såfremt forældreskrivelsen ikke returneres i underskrevet tilstand, kan eleven ikke deltage i
sejladsen.

Skolebestyrelsen Ølgod Skole,
7. december 2021
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ØLGOD SKOLE, Skolegade 11, 6870 Ølgod
Sejlads i skolen
Kære forældre/værge.
I anledning af at jeres datter/søn skal på sejlads-tur med skolen fremsendes denne blanket, som vi bér
jer om at udfylde sammen med jeres datter/søn. Det er en forudsætning for deltagelse i turen, at blanketten er returneret til skolen i underskrevet stand.

1) Der er tegnet ulykkesforsikring for jeres datter/søn? Sæt X: Ja______!
2) Jeres datter/søn kan svømme mindst 200 meter? Sæt X: Ja_____!
3) Jeres datter/søn har forståelse for, at det er hende/han selv, som under sejlads er ansvarlig for
at medvirke til at overholde de sikkerhedsmæssige forhold og hermed forebygge risiko for kæntring m.m?
Vi har drøftet punkt 3 i fællesskab og vores datter/søn forstår alvoren i det! Sæt X: _____.
4)

Vi har læst de medsendte: Skolens retningslinjer for sejlads! Sæt X: _____.

Dato:____________20_____!
Underskrift
__________________________
Datter / søn

Underskrift
______________________________
Forældre / værge

Blanketten afleveres ved opstarten af turen den __________________________________.
Med venlig hilsen
Ølgod Skole

Vedlagt: Kopi af skolens retningslinier for sejlads (må beholdes).
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