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Inledning
Riktlinjerna förtydligar vilka rutiner och regler som gäller för bad i pedagogisk
verksamhet i Vellinge kommun för att badaktiviteter ska ske så säkert som
möjligt. De ska följas i alla delar av samtliga medarbetare i Vellinge kommun.
Bad används generellt sett i riktlinjerna som begrepp för aktiviteter som
utvecklar vattenvana, förutsättningar för lära sig simma, simteknik samt
livräddning. Begreppen bad och simundervisning särskiljs endast i avsnittet om
gruppstorlek.
Riktlinjerna vänder sig till grundskolan, fritidshem (från och med åk 1) och
grundsärskolan. Gymnasieverksamheten omfattas endast av avsnittet om
riskbedömning.
Inför bad och simundervisning ska det upprättas en riskbedömning som ska
godkännas av rektor.
I Vellinge kommun är bad i sjö och hav tillåtet inom grundskolan,
grundsärskola, fritidshem (från åk 1) och gymnasiet inom ramen för
skolformernas läro- och kursplaner. Bad i sjö och hav i fritidshem, grundskola,
grundsärskola ska utöver att uppfylla riktlinjerna, stämmas av mellan
utbildningschef och rektor.
Bad i bassäng är tillåtet i gymnasieverksamheten, grundskolan, fritids (från och
med åk 1) och grundsärskolan inom ramen för skolformernas läro- och
kursplaner.

Ansvar för utbildningschef och rektor
Utbildningschef

Utbildningschef ansvarar för att:
- informera rektor om riktlinjerna
- följa upp riktlinjerna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet
- årligen se över samt vid behov uppdatera riktlinjerna

Rektor

Rektor ansvarar för att:
- implementera riktlinjerna bland samtliga medarbetare
- riktlinjerna följs och gå igenom och godkänna riskbedömningar inför bad
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-

upprätta en utbildningsplan för livräddning och hjärt- och lungräddning
(HLR) för att säkerställa att lärare ges årlig utbildning
det finns uppdaterade rutiner för hantering av nödfallssituationer väl
kända för samtlig skolpersonal

Ansvar för skolpersonal
Skolpersonal ansvarar för att:
- följa riktlinjerna
- delta i HLR- och livräddningsutbildning

Allmänna krav
All skolpersonal som medverkar vid bad ska vara myndig och simkunnig enligt
Svenska Livräddningssällskapets definition.1
Inför varje tillfälle ska en huvudansvarig lärare/ledare bland skolpersonalen
utses (företrädesvis lärare i idrott och hälsa). Vederbörande ska ha deltagit i
hjärt- och lungutbildning (HLR) det senaste året, ha kompetens och förmåga att
genomföra (HLR), ha livräddningsutbildning samt kunskap och förmåga att
avhjälpa en nödfallsituation. Minst en av skolans övriga personal, som är med
vid badet, men helst samtliga, ska uppfylla de krav som ställs på huvudansvarig
skolpersonal.
Skolpersonalen ansvarar för elevgruppen till och från badet, i duschen, i
omklädningsrummet och i badet. Ansvaret för elevgruppen får inte överlåtas till
annan personal än skolpersonal. Däremot kan simundervisningen planeras, ledas
och genomföras av annan personal än skolpersonal.
Badområdet där badet genomförs ska vara avgränsat från övriga besökare med
tydliga markeringar. Tydlig markering ska även finnas i badområdet för att
markera djupt vatten.
Kartläggning av elevers simkunnighet ska ske av lärare i åk 2, 5 och 8.
Simkunnighet innebär att man kan simma 200 meter, varav minst 50 meter på
rygg och resten på valfritt simsätt. Elever som kartlagts och påvisat
simkunnighet bedöms vara simkunniga även kommande läsår. Elev vars
1

”Simkunnig är den som kan falla i djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig till ytan, kan simma 200
meter i en följd varav 50 meter ryggsim. Antagen av den Nordiska livräddarorganisationerna 1996.
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simkunnighet inte är kartlagd ska ses som icke simkunnig.
Uppsikten över eleverna får aldrig släppas. Minst en skolpersonal ska befinna
sig på bassängkanten/strandkanten och med god översikt övervaka lektionen.
Denna övervakande funktion får inte åläggas andra uppgifter. All skolpersonal
ska vara omklädd till badkläder eller motsvarande.

Riskbedömning
Inför varje badaktivitet ska en riskbedömning upprättas utifrån Vellinge
kommuns mall för riskbedömning – bad. Inför bad i hav och sjö ska rektor
stämma av med utbildningschef (gäller inte gymnasieverksamheten).
Riskbedömningen ska undertecknas av rektor innan badet genomförs.
Riskbedömningen ska omfatta moment före, under och efter badet. En viktig del
i riskbedömningen är att besluta om lämplig gruppstorlek och bemanning (se
avsnitt gruppstorlek och bemanning). I riskbedömningen ska det framgå hur
ansvaret fördelas mellan skolpersonalen och vem bland skolpersonalen som är
huvudansvarig för aktiviteten.

Gruppstorlek och bemanning
I riskbedömningen fastställs tillräcklig bemanning för att kunna upprätthålla
säkerhet inför, under och efter badet. Om det under badet uppstår en situation
som leder till otillräcklig bemanning ska badet omgående avbrytas för samtliga
elever tills dess att tillräcklig bemanning finns på plats.
Antalet elever per vuxen behöver alltid bedömas utifrån gruppens och de
enskilda elevernas förutsättningar. Även de fysiska förutsättningar som badet
har, ska vägas in när elevantal och bemanning beslutas. Vid bad utomhus ska
vattentemperatur och väderförhållande räknas in i bedömningen. Antalet elever
per antal skolpersonal får inte överskrida Livräddningssällskapets
rekommendationer enligt tabeller (sid 5). Tabellen redogör för maximalt antal
elever per antal skolpersonal. I Vellinge kommun gäller dock alltid att minst två
skolpersonal är med från skolan i samband med badaktiviteter - oavsett
elevantal.
Observera att elevernas mognad, vattenvana, simkunnighet samt enskilda
elevers särskilda behov tillsammans med bassängens/vattnets fysiska
förutsättningar kan medföra, att det finns anledning att minska antalet
elever/skolpersonal.
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Tabellerna anger vägledning för att beräkna och bedöma antal elever per antal
skolpersonal. Oavsett antalet elever ska alltid minst två skolpersonal vara med
vid bad och simundervisning.

Bad i pedagogisk verksamhet
Antal elever

Antal
skolpersonal

Ej simkunniga

3

1

Simkunniga

5

1

Räkneregel (ej simkunniga): Två skolpersonal för elevgrupper mellan 1 - 6 stycken elever,
därefter ytterligare en skolpersonal för varje påbörjat tretal elever.
Exempel; 11 ej simkunniga barn = 4 skolpersonal
Räkneregel (simkunniga): Två personal för elevgrupper mellan 1 – 10 stycken elever, därefter
ytterligare en skolpersonal för varje påbörjat femtal elever.
Exempel: 13 simkunniga barn= 3 skolpersonal.
Exempel: Ej simkunniga 6 + simkunniga 11= 5 skolpersonal

Lärarledd simundervisning i pedagogisk verksamhet
Antal elever

Antal skolpersonal

8

1

12

2

Räkneregel: Två skolpersonal för elevgrupper mellan 1 - 12 stycken elever, därefter en
ytterligare skolpersonal för varje påbörjat sextal elever.
Exempel: 25 barn= 5 skolpersonal
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Badregler
Nedanstående regler kan behöva kompletteras med gruppspecifika regler
och/eller regler för aktuell badanläggning. Det är skolpersonalens ansvar att den
aktuella badanläggnings regler är kända och följs.
-

Användning av mobiltelefon under lektionen är endast tillåtet vid
nödsituation
Skolpersonal använder visselpipa för att påkalla uppmärksamhet vid ett
nära tillbud.
På grund av halkrisk är det inte tillåtet att springa.
Samtal sker i dämpad samtalston
Elever får inte avlägsna sig från badområdet för toalettbesök och
liknande, utan att meddela personal från skolan.
Skolpersonal som behöver avvika ska utse en ersättare bland övrig
skolpersonal
Elever som inte följer regler får inte vistas i vattnet
Skolpersonal lämnar bassängområdet/badplatsen sist

7 Checklista
Inför bad ska skolpersonal tillse/säkerställa att:
-

information har lämnats till vårdnadshavare kring badvett m.m.
badet har avgränsats
riskbedömning har upprättats av skolpersonalen som är med vid badet
riskbedömningen har undertecknats av rektor
rektor har stämt av med utbildningschef (endast vid bad i sjö och hav)
namnlista på elever och skolpersonal har lämnats till rektor
ansvarig lärare/ledare är utrustad med mobiltelefon och kan SOS alarms
telefonnummer
huvudansvarig skolpersonal har genomfört och godkänts för adekvat
utbildning i livräddning samt HLR
kontaktuppgifter, hjärtstartare, första hjälpen, visselpipa, filt,
vattenflaska finns att tillgå
genomgång görs om hur badet är tänkt att genomföras med eleverna
första hjälpen setts över för att säkerställa funktionsduglighet

Vid badet:
-

säkerställ att badområdet är avgränsat från allmänhet och utifrån djup
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-

informera om badregler och vad som är viktigt för att det ska bli en säker
och trevlig upplevelse

Under bad:
-

se sista stycket i avsnitt ”Allmänna krav”

Efter bad:
-

eleverna samlas och räknas
lärare/ledare lämnar badet sist
efter avslutat bad ska besked lämnas, till ansvarig rektor, om att badet är
avslutat

