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Badning med elever i skoletiden, herunder lejrskoler 

Nedenstående er fra Rådet for Større badesikkerhed og er nu også gældende for alle 
vandaktiviteter med elever på Pilegårdsskolen 

Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det 
kan foregå under fuldt betryggende forhold.  

Badelande: Badning i badelande må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt 
betryggende forhold, dvs. lærerne har tjekket dybde, udspringsforhold, legeredskaber mv. og 
tydeligt instrueret eleverne i adfærd i badelandet. Er der vandrutsjebane instrueres eleverne: 
vent på klartegn – grønt lys – kør aldrig med hovedet først – ikke rejse sig under turen. 
Medbring en fløjte og instruere eleverne i at reagere på fløjten 

Badning fra friland: Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden badning tillades, 
sikre sig, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare. Afmærk badeområdet fx 
med kegler, flag eller levende voksne. Badning skal foregå på et for eleverne nøje afgrænset 
område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde.  

Der må ikke anvendes badedyr, badebolde og andet oppusteligt legetøj.  

Der skal være mindst to voksne til stede. Den ene opholder sig i strandkanten på land og har 
overblik, medens den anden den voksne deltager i badningen og markerer ydergrænsen for 
det tilladte område.  

Øvrige medfølgende voksne kan deltage aktivt i badningen sammen med eleverne. 

Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning.  

Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne skal have 
besked på at holde sammen to og to. Du skal på forhånd sikre dig, at eleverne kan svømme, 
hvis badningen foregår på dybt vand. 

Tæl eleverne ofte – både på land og i vand.  

Medbring en fløjte. Det kan være svært at råbe eleverne op i vandet. Eleverne instrueres i at 
reagere på fløjten.  

Der skal medbringes en mobiltelefon, og de voksne skal kende strandens nøjagtige adresse. 
Hav også telefonnummeret til den lokale politistation indkodet. Undersøg på forhånd, hvor den 
nærmeste hjertestarter befinder sig.   

Badning i tordenvejr: At være i eller blot i nærheden af vandet under et tordenvejr kan være 
særdeles farligt. Vandet kan lede strømmen, således at et lynnedslag i vandet 100 meter fra 
dig, rent faktisk kan slå dig ihjel. Hvis du ikke dør med det samme, kan du miste bevidstheden 
og derfor drukne. 

Derfor: Hold dig væk fra vandet i tordenvejr. 

Et lynnedslag kan slå mennesker ihjel, risikoen for at blive ramt er dog temmelig lille. 

Du kan holde øje med hvor langt tordenvejret er væk ved at tælle sekunderne fra du ser lynet 
til du hører tordenbraget. Hver gang du har talt til 3, er lynet ca. 1 km. væk. Når lynet er 3-4 
km. væk, anbefaler vi dig at søge indendørs. 

Ansøgning om badning med elever: Ønsker du at bade med dine elever, skal du i hvert 
enkelt tilfælde sikre dig, at det fremgår af din ekskursionsansøgning/ lejrskoleansøgning. Du 
skal endvidere sikre dig forældrenes skriftlige tilladelse til badning.  
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