
Sikkerhedsinstruks Erhvervssejlads! 
 
1.    Rederen. 

Tårnby kommunes kommunale skolevæsen, Pilegårdsskolen, Ole Klokkersvej 17, 2770 
Kastrup. Tlf. 32507525. 
Skolen ejer ikke selv omtalte fartøjer, hvorfor rederen indgår aftaler med ejeren(e) af de til 
enhver tid benyttede fartøjer. 
Det forudsættes, at der til det konkrete lån / leje indgås en skriftlige aftale / er købt billetter. 
 

2.      Sejlaktivitetens art og hvor og hvornår denne må foregå. 
Denne instruks gælder for sejlads med professionelle fartøjer som Vikingeskibe, vandbusser, 
havnerundfart og alle former for færger. Herunder også sejlads med hurtigtgående fartøjer 
(f.eks. speedbåde og store event gummibåde). 

         Sejlads må kun foregå efter forudgående indhentet tilladelse fra skolelederen. 
 Forældrenes tilladelse skal også indhentes, hvis der ikke er tale om færgesejlads.  
 
3.      Identifikation af risici. 

Fartøjets sikkerhedsinstruks bør kendes, herunder vide, hvor redningsmidlerne forefindes. 
 

4. Tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici. 
         Fartøjets rederi / ejere er ansvarlige. 

 
5. Krav til fartøjernes egnethed og nødvendige udrustning. 
         Myndighedsgodkendelse. 
 
6. Krav til besætningen. 

Myndighedsgodkendelse. 
                   
7. Forholdsregler, som skal følges af besætningen og passagerer. 

Læreren giver instruks om alm. god opførsel på et sådant fartøj. 
 

8. Aftaler, der sikrer, at alle kan redes i tilfælde af en ulykke. 
Fartøjets instrukser. 
 

9. Hvorledes kan der tilkaldes assistance i ulykkestilfælde? 
Fartøjets radioanlæg / ejers ansvar. 
 

10. Sikring af, at antallet af personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig. 
Før hver sejlads påbegyndes, afleveres der en liste til skolelederen med navnene på de 
deltagende personer.  
 

11. Sikring af, at der altid afgives sikkerhedsinstruks inden sejladsens start. 
Sejladsens ansvarlige lærer / instruktør gennemgår senest ved sejladsens start procedurerne for 
sikkerhed om bord.  
 

12. Beskrivelse af, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker. 



Hvis der har været utilsigtede hændelser og ulykker, har den ansvarlige lærer pligt til snarest 
muligt  at underrette skolens ledelse. Kontakt til evt. pårørende til implicerede, sker efter 
aftale med ledelsen eller pr. konduite alt efter den konkrete hændelse. 
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