Sejlads
– ansvar og sikkerhed

Sikkerhed ved sejlads med børn Sønderborg Kommune
Retningslinjer for sejlads med børn
– ansvar og sikkerhed

ANSVAR
Kommunalbestyrelsen har i henhold til Retssikkerhedsloven § 16 og Servicelovens § 6 det
overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold for skoler, sfo og dagtilbud.

DAGLIGT ANSVAR
Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende
skoler/sfo´er/dagtilbud.

SÆRLIGT ANSVAR
Der påhviler derudover et særligt ansvar på lærere, pædagoger, dagplejere og andre, der
har børn i deres varetægt i det daglige.

Forsikring
Sønderborg Kommunes skoler er selvforsikrede.

Sikkerhed
Søfartsstyrelsen anser sejlads med skoleelever, ungdomsskoleelever og sfo børn som
erhvervsmæssig sejlads med passagerer jf. Bekendtgørelse om mindre fartøjer der

medtager op til 12 passagerer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141932

Og derfor skal der udarbejdes en sikkerhedsinstruks, der er tilpasset børnene i den enkelte
skole/institution for så vidt angår alders- og udviklingstrin. Skolernes/institutionernes
daglige leder sørger for at medarbejderne følger retningslinjerne.

Det er den, der skal arrangere og står for sikkerheden i forbindelse med en aktivitet til søs
– eksempelvis en kanotur, undervisning af elever eller eventsejlads – der skal udarbejde
sikkerhedsinstruksen. Sikkerhedsinstruksen skal udarbejdes af personer, som har forstand
på sejlads i det fartøj (f.eks. kanoer) sejladsen foregår i Jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2:
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

Desuden skal den ansvarlige lærer/pædagog have et anerkendt førstehjælpsbevis.
I skal lave sikkerhedsinstruksen, hvis I har ejerskabet af sejladsen. Det er ikke afgørende,
om I ejer fartøjet. Det kan sagtens være, at I skal lave sikkerhedsinstruksen, selvom turen
skal foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det afgørende er, om I arrangerer og står for
sikkerheden under sejladsen med fartøjerne.
Vi har valgt at lave en skabelon for sikkerhedsinstruks som skal være udfyldt og
gennemgået mellem lederen 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.
Bilag:
Skabelon til sikkerhedsinstruks
Forældre/værgetilladelse
Bekendtgørelsen for sejlads
Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks
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