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Instruktion vedr. sejlads med kano, kajak eller lignende småfartøjer  
 

Huskeliste inden turens afholdelse: 
• Instruktør/lærer skal være godkendt sikkerhedsuddannet samt have et opdateret 

førstehjælpskursus! 
• Husk at tjekke alt udstyret eller sikre at instruktør har gjort det (Både, pagajer, veste mm.)! 
• Husk at tjekke alt sikkerhedsudstyr eller at instruktør har gjort det (Mobiltelefon, førstehjælp, mm)! 
• Husk at informere skole/institutionslederen om turen! 
• Husk krav om information til og tilladelser fra forældrene (se bilag 1)! 
• Husk at tjekke vejrudsigten og planlæg turen i forhold til den! Max 4m/sek. I fralandsvind! 
• Medbring elevlister til turen! 
• Husk kun 8 elever pr. sikkerhedsuddannet ved aktiviteter med vanddybder større end hoftehøjde! 
• Sejladsaktiviteter må kun foregå i perioden 1. maj til 30. september. Påklædning skal passe til 

vandtemperatur! 

Huskeliste på selve turdagen: 
• Tjek tilladelser fra forældre . Ingen tilladelse ingen tur!  

• Passer vejrudsigten? Husk max 4 m/sek. ved fralandsvind. 

• Spørg om eleverne kan svømme! De, der ikke kan svømme, skal bære redningsvest!  Svømmere kan 
anvende svømmevest. Alle vestetyper skal være CE-godkendte. 

• Udfyld elevliste og aflever til person i land, indtelefoner eller læg ved traileren/bil 

Giv kort instruks om: 
1. Hvor sejladsen skal foregå 
2. Hvad der skal foregå undervejs 
3. Hvilke redningsmidler I har(herunder demonstration af korrekt påtaget vest) 
4. Hvordan man skal forholde sig ved kæntringer og evt. andre utilsigtede hændelser 
5. Hvordan eleverne skal forholde sig, hvis instruktøren er optaget af f.eks. en makkerredning 

• Under turen skal der konstant være opsyn med alle elever på vandet. 

Ved uheld på vandet ringes 112.  

Alle utilsigtede hændelser meldes til skolelederen så hurtigt som muligt på tlf. 3013 2524. 
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Bilag 1. 

Forældretilladelse 
Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må deltage i følgende aktiviteter 

     

     

     

     

     

     

 

Aktiviteten foregår: 
 

Tidspunkt:       

Sted:       

Forsikringsforhold 
Aktiviteterne er i ”forsikringssprog” kaldet aktiviteter med forhøjet faremoment.  Som forældre skal man 
være opmærksom på om familiens forsikringer dækker barnets aktivitet. 

 

 

 

 

 

Denne tilladelse gælder kun for denne tur. 

 

Dato:   Forældreunderskrift:     
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