Badeudflugt
med børn ansvar og sikkerhed

Almindelig sund fornuft og
omtanke er grundlaget for al badning

Anbefaling til retningslinier for

Badeudﬂugter med børn
– ansvar og sikkerhed
Ansvar
Kommunalbestyrelsen har i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold i
dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering.

Dagligt ansvar
Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende
tilbud.

Særligt ansvar
Der påhviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og
andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.
For at kunne leve op til dette ansvar i forbindelse med badeudflugter med
børn anbefaler Rådet for Større Badesikkerhed, at de enkelte institutioner m.v.
udarbejder klare retningslinier for denne aktivitet. Retningslinierne skal tilpasses
børnene i den enkelte institution for så vidt angår alders- og udviklingstrin.
Kommunalbestyrelsen sørger for at retningslinierne udarbejdes. Institutionens
daglige leder sørger for at medarbejderne følger retningslinierne.

Ved udarbejdelsen af de lokale retningslinier
for badeudﬂugter med børn skal følgende
punkter overvejes:
Pædagogerne
• Helst alle, men mindst en af de medfølgende voksne, skal kunne livredning
og førstehjælp.

• De skal have nøje kendskab til de retningslinier, der er gældende for
badeudflugter i den pågældende institution. Institutionen kan kræve en
skriftlig accept.

• De skal hjemmefra have gennemtænkt en ”beredskabsplan” inden
besøget på stranden, således at de er forberedt. Hvis der skulle ske noget
uforudset.

• Sørg for at der foreligger en skriftlig tilladelse fra børnenes forældre på
at de må deltage i badningen.

Børnene
• Tag hensyn til børnenes sundhedstilstand. Det vil bl.a. sige, at der ikke må
bades hvis børnene er forpustede efter leg eller overophedede efter
solbad, ligesom der ikke må bades umiddelbart efter et større måltid.

• Lav klare aftaler med børnene inden turen til stranden.
• Hvor må vi bade?
• Hvor langt må vi gå ud? (kun soppe, til knæene eller til navlen).
• Hold sammen 2 og 2, badekammeraten skal udpeges

Antal børn
• Sæt grænser for:
• Det maksimale antal børn, der må være i vandet på samme tid.
• Det maksimale antal børn pr. medfølgende voksen.

Praktiske forhold
• Kontroller bund- og strømforhold inden badningen tillades den
pågældende dag.

• Bad så vidt muligt på livredderstrande og helst på afstand af andre
badende.

• Afmærk badeområdet. Dette kan ske ved flag, kegler eller bedst
ved ”levende afmærkning” hvor det er de medfølgende voksne, der
angiver badeområdets ydergrænser.

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

• Der skal medbringes en mobiltelefon og pædagogerne skal kende
strandens nøjagtige adresse. Det er også en god idé at have
indkodet telefonnummer på den lokale politistation.
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Opsyn under
badningen
• Pædagogernes placering
• Altid en på land i strandkanten, her har man det bedste overblik.
• Herudover mindst én, der står i vandet og angiver den yderste grænse
for badeområdet.

• Øvrige medfølgende voksne kan deltage aktivt i badningen sammen
med børnene.

• Tæl børnene ofte – både på land og i vand.
• Begræns badetiden, så ingen kommer til at fryse.
• Medbring en fløjte, da det kan være svært at få børnenes
opmærksomhed ved højt støjniveau.

• Benyt eventuelt ensfarvede caps til mindre børn, så de er lettere at se.

Materialet har været udsendt til høring hos
Socialministeriet
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
KL – Kommunernes Landsforening
Foreningen af Politimestre i Danmark
Børne- og Kulturchefforeningen
Socialpædagogernes Landsforening
BUPL – Forbundet af pædagoger og klubfolk
Fag og Arbejde – FOA
Halinspektørforeningen
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf. 70 27 55 55
eller downloades fra www.badesikkerhed.dk

www.badesikkerhed.dk

