Sønderborg den 8.2.2016

Information til skolerne vedr. leje af kano og kajakker
Kære skoleleder
I forbindelse med at skolen vil leje kanoer eller kajakker til en tur med elever, skal I være
opmærksomme på at det gælder som erhvervsmæssig passagersejlads i mindre fartøjer, der medtager
op til 12 passagerer, at der derfor skal der udarbejdes en sikkerhed instruks. Jf. Bekendtgørelse om
mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141932
Skolen skal som reder også sørge for, at den, der udarbejder sikkerhedsinstruksen, har relevant
maritim viden, færdigheder og kompetencer til sejlads med kanoer/kajakker.
I bekendtgørelsens § 4, stk. 2 beskrives det således:
Stk. 2. Fartøjets reder skal sikre sig, at den, der udarbejder sikkerhedsinstruks, har relevant maritim
viden, færdigheder og kompetencer til sejlads med de aktuelle fartøjer, herunder:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Har
Har
Har
Har
Har
Har

indgående kendskab til sejlads med den aktuelle fartøjstype
indgående kendskab til søsikkerhed, godt sømandskab og redning til søs
kendskab til brug af maritime radioanlæg
forståelse for kommunikation til søs
indgående kendskab til relevante faktorers betydning for sejladsplanlægning
indgående kendskab til vurdering af vejrforholdets betydning for sejladsen

Det skal være PÅ SKRIFT, det er altså ikke nok at læreren siger at han/hun har roet i mange år.
Desuden skal den ansvarlige lærer have et godkendt førstehjælpsbevis.

Vi har valgt at lave en skabelon for instruksen som skal være udfyldt og gennemgået mellem
lederen/skolen og den ansvarlige for turen, og den ansvarlige for turen og øvrige deltagere på turen,
herunder elever og øvrigt personale, forud for turen.
I skal være opmærksomme på at der skal indhentes forældre/værgetilladelser forud for turen og hvis
forældrene heri angiver, at eleverne ikke er ulykkesforsikrede og/eller ikke kan svømme 200 m, kan
de pågældende elever ikke deltage i turen.
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