
Sikkerhedsinstruks i forbindelse med sejlads. 
Denne sikkerhedsinstruks dækker over al sejlads på VGIE, såsom kano, kajak, padelsurf, vindsurfing og 

lignende, både i og udenfor Danmark. 

Sejlads på VGIE 

Aktiviteter på vandet på VGIE følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. 

Vi følger ”Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs” 

Det er en forudsætning for elevens deltagelse i sejlads at forældrene har givet tilladelse hertil. Dette 

indhentes specifikt til det enkelte arrangement. 

Herudover opfordrer VGIE forældrene til at sørge for at eleven er dækket af en privattegnet 

ulykkesforsikring.  

Kompetenceniveau. 

Vi har valgt at leje instruktører med det rette kompetenceniveau, hver gang vi bruger sejlads i både 

undervisning og som pædagogisk tilrettelagt aktivitet. 

Ud over instruktøren skal der altid være en eller flere af skolens lærere til stede. Vi skelner i denne instruks 

mellem instruktør, som udefra og lærer, som internt ansat.  

Hvis vi har ansatte lærere med rette kompetenceniveau, kan de fungere som instruktører, men vi har som 

udgangspunkt ikke valgt at uddanne eller opdatere kompetenceniveau for egne lærere på dette område. 

 

1. Identifikation af redder 

Reder er forstander Tommy Mikkelsen, Ungdomsskolevej 12, 65005 Vojens 

 

2. Fastlæggelse af sejladsaktiviteter, hvor og hvornår må de foregå 

Al sejlads foregår i kystnært farvand.  

Sejlads finder kun sted på stille vand 

Der sejles kun i perioden 1. april til 31. oktober 

 

3. Identifikation af risici (lærer og instruktør skal forholde sig til nedenstående inden afgang) 

a. Har alle elever tilladelse på skrift (VIGGO er OK)?  

b. Har nogle af eleverne sygdomme eller handicaps, som der skal tages hensyn til? 

c. Hvordan foregår kommunikationen på vandet? 

d. Har eleverne reglementeret og passende påklædning på? 

e. Hvad gør vi ved en provokeret kæntring? 

f. Hvad gør vi ved en uprovokeret kæntring? 

g. Hvordan forholder vi os til de fysiske forhold ved det aktuelle farvand? 

h. Hvordan handler vi i en akut nødsituation? 

i. Hvad gør vi hvis udstyr/kano/kajak driver væk fra kysten? 

 



4. Tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici. 

Generelt: 

Før start på aktivitet skal lærer sikre:  

a. At instruktør har sat sig godt ind i lokale vind-, strøm- og vejrforhold. 

b. At eleverne orienteres om formål med aktiviteten, varighed, destination/rute og 

sikkerhedsproceduren: ”Hvad gør vi, hvis der sker en ulykke?” 

c. At der placeres et turkort ved bil eller trailer, hvor turen starter, hvis det er en længere tur. 

d. At der laves en deltagerliste med fulde navn, som lægges på VIGGO, så alle kan tilgå den. 

e. At tjekke op på om der er elever, der har sygdomme eller handicaps, der har betydning for 

sikkerheden. Jf. efterskolens faste procedure skal forældre ved skolestart oplyse om evt. 

sygdomme og handicaps (f.eks. diabetes), som kan have betydning for sikkerheden for den 

enkelte elev 

f. At elever oplæres i relevante fakter og tegn for aktiviteten 

g. At eleverne oplæres i at klæde sig på efter vejrforholdene. Der skal altid bæres godkendt 

svømmevest. Ved vandtemperatur under 15 grader C skal der benyttes våddragt. 

h. At alle lærere (og gerne instruktør) medbringer en mobiltelefon i vandtæt hylster. 

i. At eleverne oplæres i sikkerhed omkring kæntring. De oplæres i selvredning og 

makkerredning. 

j. At der laves klare aftale med eleverne om hvordan vi er på vandet. Parres gerne sammen 

med en makkerbåd, som følges. Disse skal være indenfor råbeafstand af hinanden til 

enhver tid og være bevidste om ansvaret for hinanden. Alle makkerpar skal være instrueret 

i makkerredning. 

 

5. Sikring af, at fartøjet/-erne er egnede og forsynede med den nødvendige udrustning 

Lærer skal sikre at fartøjer er godkendte ved at bede instruktør dokumentere dette. 

Al udstyr eller sikkerhedsbeklædning skal være CE-godkendt eller af anerkendte mærker. 

At alle deltagere benytter godkendte svømmeveste med refleks og i signalfarver. 

 

6. Instruktørs kompetencer  

Minimum har 12 timers relevant førstehjælpskursus 

Hvis kano: har minimum kanoinstruktør niveau 2 

Hvis kajak: har minimum kajakinstruktør niveau 2 

Hvis der sejles i meget beskyttet farvand (stille å), kan man nøjes med niveau 1 for begge slags 

fartøjer. 

Herudover skal instruktør være myndig og besidde godt sømandskab. 

 

7. Beskrivelse af operationelle forholdsregler, som skal følges af instruktør, lærer og elever. 

Vi bruger en normering på max. 10 elever pr. instruktør/lærer.  

Ved 1-20 elever er der altid en instruktør og en lærer. 

Ved 21-30 elever skal der være 1 instruktører og min. 2 lærere til stede. 

Ved 31-40 elever skal der være 2 instruktører og min. 2 lærere til stede. 

Vi sejler med max. 40 elever ad gangen. 

Instruktør og lærere er på vandet med eleverne og kan agere følgebåd og lave makker-redning. 

 

8. Sikring af at alle kan reddes i tilfælde af ulykke 

Vi sejler altid efter princippet ”tur efter evne”. Elever skal ikke udfordres over deres evner til at 



betjene fartøjet. Dette skal selvfølgelig holdes op imod vejr- og vandforhold. 

Ved en ulykke alarmeres redningstjenesten via alarmcentralen (112) på medbragt mobiltelefon. 

Herefter kontaktes skolen på lærerværelse 74541129 #2 eller redder Tommy Mikkelsen 20241129 

for information om hændelsen. 

Som udgangspunkt er alle elever informeret om at søge på land og samles i gruppen så hurtigt som 

muligt, hvis en ulykke indtræffer. Herefter skal de afvente nærmere besked fra lærer eller 

instruktør. 

 

9. Sikring af tilkald af assistance i tilfælde af ulykke 

Instruktør og lærer skal altid medbringe mobiltelefon i vandtæt hylster på turen. 

Herudover skal der, hvis der sejles længere ture, anbringes et turkort ved startstedet. Dette kan 

gøres på bil/bus/anhænger.  

Deltagerliste skal lægges tilgængelig for alle på VIGGO. Her kan turkortet med fordel også lægges i 

kopi. 

 

10. Sikring af at deltagerinformation i vandaktiviteten er kendt i land og let tilgængelig. 

Som lærer skal man sikre at der laves en deltagerliste med følgende info: 

- Navn på deltagende elever 

- Navn på deltagende lærere med mobilnr. 

- Start og slutsted 

- Forventet hjemkomst 

 

Hvis det er en længere tur skal deltagerlisten herudover suppleres med et turkort, der viser 

sejlruten. 

 

Deltagerliste deles på VIGGO, så alle ansatte på VGIE kan få adgang til den. 

Turkort deles på VIGGO samme sted og lægges derudover i fysisk form ved startstedet. Kan gøres i 

bil/bus/anhænger 

 

11. Sikring af at der altid gives sikkerhedsinstruks inden sejladsens start 

Lærer skal sikre at instruktør sørger for at alle elever har modtaget sikkerhedsinstruks jf. pkt. 4 

inden afgang. Sikkerhedsudstyr skal tjekkes og medbringes. 

 

12. Beskrivelse af hvordan vi følger op på utilsigtede hændelser og ulykker 

Ved utilsigtede hændelser og ulykker følges denne procedure: (efter hændelsen er bragt til 

standsning) 

a. Forstander informeres af tilstedeværende lærer eller instruktør på 20241129 

b. Skolen informeres på 74541129 #2 

c. Lærer vurderer om der er behov for psykisk førstehjælp i timerne efter hændelsen 

d. Forstander står for al information og håndtering af forældre og presse. 

e. Forstander informerer bestyrelse 

f. Så hurtigt som muligt efter hændelsen skal denne evalueres mellem instruktør, lærer og 

forstander og passende indsatser igangsættes for at imødegå lignende situationer. 

 

 


