Badecirkulære:
Badning fra strand:
For at undgå ulykker skal badning fra strand med børnene forgå under tryggende forhold.
Den pædagogiske leder eller afdelingslederen er ansvarlig for, at der på udflugten, er det fornødne
pædagogiske personale til at holde opsyn med børnene. Der skal tages hensyn til antal, alder, modenhed,
turens beskaffenhed, stedets vand- strøm- og vejrforhold, ligesom personalet skal være opmærksom på
børnenes almene psykiske og fysiske tilstand.
Mindst én af medarbejderne, der er stilstede ved badningen, skal kunne svømme, foretage livredning og
have kendskab til kunstigt åndedræt (mund til næse og mund til mund metoden) og dets praktiske
anvendelse.
Der må ikke anvendes oppustelige bilslanger, luftmadrasser, gummibåde eller lignende genstande, der kan
bevirke, at børnene kommer i fare under badningen.
Medarbejdere, der deltager i/overværer badningen, er ansvarlige for, at badningen ikke finder sted:
-

Når børnene har været udsat for større fysiske eller psykiske belastninger umiddelbart forinden
Når børnene mindre en time forinden har spist et hovedmåltid
Når børnene er ophedede af solbad

Mindst to medarbejdere skal være med til at bade. Den ene skal markere ydergrænsen i det tilladte
badeområde i vandet, og den anden skal overvåge hver enkelt fra land.
I alle situationer skal det indskærpes over for børnene:
-

At de ikke må ”dykke” hinanden
At de ikke uden rimelig grund må råbe om hjælp
At de kun må bade på et område, hvor de kan bunde
At de ikke må bade alene, og at de skal holde sammen to og to
At de skal være hensynsfulde og agtpågivende, når der findes andre badende
At det generelt er forbundet med risiko at bade

Denne vejledning gives til alle medarbejdere, som skriver under på at de har læst og forstået indholdet,
og at de også er gjort opmærksom på at der som institution er skærpet opmærksomhed- og ansvarspligt,
også selvom man bader i offentlige svømmehaller eller andre steder med livreddere, hvor disse regler
ikke umiddelbart finder anvendelse.

Medarbejder: Fulde navn med blokbogstaver:
Dato:
Underskrift:

