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BADESIKKERHED
Fælles retningslinjer for svømmeundervisning og andre 
badeaktiviteter med børn og unge i skoler, BFO og klubber

Svømmeundervisning og badning er en del af det undervisningsmæssige og pædagogiske 
tilbud, som skoler og fritidstilbud giver til børn og unge i Ballerup Kommune. 

I svømmeundervisning og ved badning er det vigtigt at være opmærksom på den risiko, 
der kan være forbundet med aktiviteten og at sikre påkrævet bemanding og tilsyn. 

De kommunale retningslinjer i denne folder er en beskrivelse af det tilsyn, der som 
minimum skal etableres til forebyggelse af ulykker og til sikring af et beredskab til 
livredning i skoler, BFO og klubber i Ballerup Kommune. Den enkelte skole og det enkelte 
fritidstilbud kan derudover fastsætte yderligere retningslinjer, fx i relation til lokale 
muligheder for vandaktiviteter eller særlige forhold vedrørende en børnegruppes alder og 
modenhed.    

Retningslinjerne gælder for skoler, BFO og klubber i Ballerup Kommune og gælder alle 
personalegrupper, der underviser eller medvirker ved svømmeundervisning og andre 
badeaktiviteter med børn og unge tilrettelagt af skolen eller fritidstilbuddet. Såvel ledelse 
som involverede lærere og pædagoger skal derfor være bekendt med og efterleve disse 
retningslinjer.

I retningslinjerne beskrives først nogle generelle sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for 
alle situationer med svømning og badning – i skole og i fritid. Dernæst følger beskrivelser 
af mere specifikke forhold for de enkelte områder og situationer. Nogle af disse 
informationer er samlet på én side, der kan bruges til uddeling til relevante medarbejdere 
eller til opslag. Fx et afsnit om skolens svømmeundervisning og en oversigt over tilsyns- og 
livredderbemanding i forskellige situationer. 

Retningslinjerne gælder fra 1. august 2020.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, Ballerup Kommune, juni 2020
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1. Ansvar for sikkerheden

Der findes ikke fælles nationale og klart udspecificerede love og regler for, hvordan man 
konkret skal håndtere sikkerhed i forbindelse med svømning og andre badeaktiviteter med 
børn og unge, når disse aktiviteter finder sted i skole eller fritidstilbud. 

I folkeskolens tilsynsbekendtgørelse (aktuelt BEK. nr. 703 af 23. juni 2014) om tilsyn med 
folkeskolens elever i skoletiden er det fastlagt, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at 
sikre, at der på den enkelte skole er etableret fornødent tilsyn med eleverne, og at dette 
tilsyn skal være nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra en vurdering af de konkrete forhold, 
herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold samt lokalernes indretning og 
udstyr. Endvidere siger bekendtgørelsen, at når undervisning foregår i lokaler og på steder, 
som rummer særlige risikomomenter, fx en svømmehal, påhviler der skolens leder en 
skærpet tilsynspligt.  

Retningslinjerne i denne folder tager udgangspunkt i den nævnte tilsynsbekendtgørelse 
samt i råd fra Rådet for Større Badesikkerhed og fra Dansk Svømmeunion. 

Det overordnede daglige ansvar for børnene ligger i praksis hos lederen af de pågældende 
tilbud. Herudover hviler der altid et særligt ansvar hos lærere og pædagoger, der har børn i 
deres varetægt i den konkrete aktivitet – undervisning eller fritid – og ansvaret er skærpet 
ved vandaktiviteter.

2. Generelt om sikkerhed i forbindelse med vandaktiviteter 

Retningslinjerne her skal ses som minimumskrav til planlægning og gennemførelse af 
tilsynet. Der bør altid tages udgangspunkt i den voksnes kendskab til børnenes alder, 
modenhed og svømmefærdigheder samt i en vurdering af børnenes evne til at overholde 
aftaler. 

Det påhviler lederen af skolen/fritidstilbuddet at sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i 
forbindelse med aktiviteten er opfyldt. Det påhviler den tilsynsførende (involverede lærere 
og pædagoger) at have fornødent kendskab til stedets sikkerhedsudstyr. Et 
forhåndskendskab hertil anses for at være en del af den almindelige forberedelse af 
aktiviteten. 

Ansvaret for, at genoplivningsudstyr i skolernes svømmesale er i forsvarlig stand, og at 
sikkerhedsforskrifter er opfyldt, påhviler den skole, hvor svømmesalen er beliggende. 
I den kommunale svømmehal påhviler ansvaret East Kilbride Badet.  

Vandaktiviteter må alene finde sted, hvis det kan foregå 
under fuldt betryggende forhold 
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3. Tilsyn, tilsynsførende og livreddere

Lederen af skolen/fritidstilbuddet skal sikre, at der i forbindelse med vandaktiviteter med 
børn og unge dels etableres et tilsyn, der forebygger ulykker og dels et nødvendigt 
beredskab til livredning.

Hvem er tilsynsførende?
Lærere og pædagoger, der følger med børn og unge til en aktivitet med svømning eller 
badning arrangeret af skole eller fritidstilbud, kalder vi i denne sammenhæng for 
tilsynsførende. Det gælder altså både den lærer, der forestår svømmeundervisning og de 
medfølgende lærere og pædagoger, og det gælder både, når det er tale om såvel 
svømmeundervisning som en fritidsaktivitet. De involverede medarbejdere er alle 
tilsynsførende. 

Hvad indebærer det at være tilsynsførende? 
De tilsynsførende fører tilsyn med børn/unge i forbindelse med vandaktiviteter og har 
ansvaret for disses sikkerhed. Det gælder også under transport til og fra stedet. 

De tilsynsførende skal som udgangspunkt være fastansat i en skole eller et fritidstilbud 
under Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Ballerup Kommune. Dog kan studerende 
og midlertidigt ansatte fungere som tilsynsførende under den enkelte leders ansvar – og da 
med en gyldig livredderuddannelse eller førstehjælpsuddannelse, afhængig af opgaven. 

Skolen/fritidstilbuddet skal ved tilsynsbemandingen tage højde for eventuelt behov for 
særlig opmærksomhed i forhold til børn og unge, der lider af en sygdom, som kan medføre 
bevidstløshed (fx. epilepsi, diabetes, kulde-varmeallergi, astma mm). I det hele taget skal 
bemandingen tilrettelægges ud fra børnegruppens alder, modenhed og generelle forhold. 

Ud fra samme hensyn til børnenes og de unges alder og modenhed mm. skal der, så vidt 
muligt, også være opsyn med dem under omklædning/badning.

Under svømning/vandaktiviteter har de tilsynsførende en skærpet opmærksomhed på 
børnenes sikkerhed ved til stadighed at overvåge aktiviteten og de børn, der er i vandet. 
Vandaktiviteten overvåges som udgangspunkt fra bassinkanten. 

De tilsynsførende skal kende lokale sikkerheds- og adfærdsregler for det svømmeanlæg, 
der benyttes, fx. East Kilbride Badet - og har ansvaret for, at de følges. Tilsynet indebærer 
desuden at undgå generende eller risikabel leg og adfærd, at svømmehallens 
hygiejneforskrifter følges – og i det hele taget at have god føling med børnenes adfærd, 
samvær og tryghed. 

Hvor mange tilsynsførende? Og hvor mange af dem skal kunne livredde? 
For hver påbegyndt 15 børn skal der være 1 tilsynsførende. 

Dog skal der altid være mindst 2 tilsynsførende til stede. 

Nogle tilsynsførende er samtidig også livreddere. 

Ved svømning/vandaktiviteter i skolernes svømmesale og i offentlige svømmehaller skal 
der altid være mindst 1 af de deltagende tilsynsførende, der kan livredde. Se ’Oversigt over 
tilsyns- og livredderbemanding i forskellige situationer’. 

Tilsynsførende, der indgår i livredderberedskabet i den konkrete situation skal være i 
besiddelse af et gyldigt Bassin Livredderbevis, der matcher det bassin1, man er i, sådan at 
de kan foretage livredning og betjene sikkerhedsudstyr. 

1 Livredderprøven kan være aflagt på 1,5 m. eller 3,4 m. dybde, afhængig af i hvilket bassin, man underviser eller 
tager børn med til. Ved de af kommunens skoler, der har en svømmesal med lav dybde, rækker det med en 
livredderprøve til livredning på 1,5 m. dybde. 
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De øvrige tilsynsførende skal kunne svømme og yde relevant førstehjælp. 

Bemanding når aktiviteten foregår et sted uden en livredder ansat af stedet
Foregår aktiviteten i en af skolernes svømmesale, er der ikke ansatte livreddere. De 
involverede lærere og pædagoger (mindst 2) har derfor her det fulde ansvar for 
sikkerheden og dækker livredderbemandingen som beskrevet her og i den skematiske 
oversigt.

Bemanding når aktiviteten foregår i en offentlig svømmehal med ansatte 
livreddere
Foregår aktiviteten derimod i en offentlig svømmehal, vil der være ansatte livreddere til 
stede, og det giver en ekstra sikkerhed. Men selv om den offentlige svømmehal er 
livredderbemandet efter stedets sikkerhedsbestemmelser, skal det dog altid være sådan, at 
mindst 1 af de deltagende tilsynsførende (lærere og/eller pædagoger) fra skole, BFO eller 
klub kan foretage livredning.

East Kilbride Badet (EKB)
Besøget – svømmeundervisning eller fritid – aftales på forhånd med hallen. 
Hallens ansatte livreddere har som regel samtidig med skolens/klubbens besøg også 
sikkerhedsmæssigt opsyn med andre badende gæster. Man skal derfor altid selv have en 
bemanding med mindst 1 lærer/pædagog, der kan livredde fra vand. Desuden nødvendigt 
antal tilsynsførende, afhængigt af antallet af børn og unge og evt. særlige hensyn, der skal 
tages. Se ’Oversigt over tilsyns- og livredderbemanding i forskellige situationer’. 
For EKB er det afgørende, at de tilsynsførende lærere og pædagoger varetager et 
betryggende tilsyn, blandt andet ved et kontinuerligt opsyn med børnenes færden og 
sikkerhed, og at de tilsynsførende samarbejder med hallens livreddere i de situationer, der 
måtte opstå.

I Lalandia og tilsvarende badeland er der typisk flere bassiner på et større område og i 
flere lokaler, og gæsterne opholder sig i og ved vandet i længere tid. Det er en del af 
stedets forretningsmodel og sikkerhed, at de dækker livredderbemanding på stedets 
vandlokaliteter. 
Skolen, BFOen eller klubben skal dog altid have mindst én medarbejder med, der kan 
livredde fra vand. Ikke for at denne skal kunne være alle steder på én gang, men for at 
sikre, at der altid er et sikkerhedsmæssigt fokus på enhver situation, hvor skolen eller 
fritidstilbuddet har ansvaret for børn og unge i forbindelse med vandaktiviteter – og for at 
kunne bistå stedets livreddere. Øvrige deltagende medarbejdere er tilsynsførende. 

Forældretilladelse: Husk altid forældretilladelse til badning/svømning i regi af skole, BFO 
eller klub. 
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4. Oversigt over tilsyns- og livredderbemanding i forskellige situationer 

Kategori af badeaktivitet/sted 1-15 børn/unge 16-30 børn/unge 31-45 børn/unge

1 Lille svømmesal uden ansatte 
livreddere, fx de små bassiner, 
der på flere skoler bruges til 
svømmeundervisning 

2 tilsynsførende, der 
begge kan livredde 
fra vand

2 tilsynsførende, der 
begge kan livredde fra 
vand

Ikke aktuelt med så 
mange børn/unge i 
vandet på én gang

2 East Kilbride Badet, Ballerup 
Kommunes svømmehal med 
offentlig adgang og med ansatte 
livreddere

2 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ den anden kan yde 
relevant førstehjælp 

2 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ den anden kan yde 
relevant førstehjælp 

3 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ de andre kan yde 
relevant førstehjælp 

3 Andre svømmehaller med 
offentlig adgang og med ansatte 
livreddere; fx en svømmehal i 
en nabokommune eller ifm. 
ekskursion eller lejrskole

2 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ den anden kan yde 
relevant førstehjælp

2 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ den anden kan yde 
relevant førstehjælp

3 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ de andre kan yde 
relevant førstehjælp

4 Lalandia og andre badeland 
med offentlig adgang, typisk 
med flere bassiner og med 
ansatte livreddere 

2 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand

+ stedets livreddere

2 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand 

+ stedets livreddere

3 tilsynsførende, 
hvoraf den ene kan 
livredde fra vand 

+ stedets livreddere

5 Udendørs bade/soppebassin i 
egen institution, fx i BFO eller 
klub – uden ansatte livreddere. 
Benyttes til afsvaling på varme 
sommerdage

1 bassinvagt, der kan 
yde relevant  
førstehjælp

Ikke aktuelt med så 
mange børn/unge i 
vandet på én gang

Ikke aktuelt med så 
mange børn/unge i 
vandet på én gang

6 Badning i åbent vand 
Ifm. ekskursion eller lejrskole

A) Strand med livreddere

B) Strand uden livreddere

2 tilsynsførende, der 
begge kan svømme, 
1 fører tilsyn på land 
og 1 i vand ved 
yderste grænse.
Begge kan yde 
relevant førstehjælp 

Ved A: 1 af de 
tilsynsførende kan 
livredde fra vand 

Ved B: Begge 
tilsynsførende kan 
livredde fra vand

Ikke aktuelt med mere 
end 15 børn/unge i 
vandet på én gang

Ikke aktuelt med 
mere end 15 
børn/unge i vandet 
på én gang
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Den tilsynsførende skal: 

 foretage en sikkerhedsvurdering i relation til den 
konkrete vandaktivitet og børnegruppe, sådan at 
sikkerheden er afpasset den aktuelle situation

 have kendskab til lokalitetens sikkerhedsudstyr og 
sikre sig, at genoplivningsudstyret er ubrudt

 overvåge bassinet/vandaktiviteten kontinuerligt 
gennem hele aktivitetens varighed, gerne fra 
ophøjet position

 sikre at ikke-svømmere kan bunde eller anvender et 
flydemiddel, der giver tilstrækkelig opdrift til, at 
vedkommende kan svømme fra kant til kant

 kunne yde relevant førstehjælp ift. vandaktiviteter 
så som genoplivning, hjertemassage, anvende 
hjertestarter mm. 

 tage højde for, om der er andre brugere til stede i 
svømmehallen. Fx ved aftale med børnene om, 
hvilke bassiner eller dele af bassin, børnene må 
benytte

 sikre at forældrene har givet tilladelse til, at deres 
barn må deltage i en bade/svømmeaktivitet. 

Livredder: 
Når den tilsynsførende samtidig er livredder, skal 
vedkommende besidde gyldigt Bassin Livredderbevis (årlig 
prøveaflæggelse) til relevant bassindybde. 

Gode råd

Ud over de beskrevne krav anbefales det, at:  

 de tilsynsførende fordeler 
tilsynsopgaver imellem sig 

 der på forhånd er aftalt en 
beredskabsplan i tilfælde af en 
krisesituation

 børnene er orienteret om retningslinjer 
for sikkerhed og adfærd i forbindelse 
med aktiviteten

 de tilsynsførende tilser, at børnene 
vasker sig grundigt, inden de går i 
bassinet  

 tilsynsførende er omklædt til en 
påklædning, der ikke hæmmer ved en 
eventuel livredning

 de tilsynsførende er synlige, så det er 
lettere at tilkalde hjælp (benyt fx 
T-shirt eller anden markering i stærke 
farver)

 én af de tilsynsførende medbringer en 
mobiltelefon – fx. i en tæt plasticpose. 
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5. Skolens svømmeundervisning

 For hver påbegyndt 15 elever skal der være 1 tilsynsførende (lærer og/eller 
pædagog). 

 Dog skal der altid – også ved færre elever end 15 – være mindst 2 tilsynsførende.

 En vurdering af forhold omkring en elevgruppe, fx. sygdom, modenhed, særlige 
behov mm. kan foranledige flere tilsynsførende end 1 pr. 15 elever. 

 Tilsynet med eleverne omfatter også transport til og fra svømmehal. 

 Svømmehallens regler skal overholdes. 

 Ingen elever må opholde sig i svømmehallen, før en tilsynsførende er til stede. En af 
de tilsynsførende er først i hallen, og en tilsynsførende er den sidste, der forlader 
hallen.

 Eleverne må ikke gå i vandet, før svømmelæreren eller en tilsynsførende giver 
signal. 

 Mindst én af de tilsynsførende skal befinde sig på bassinkanten. Dette af hensyn til 
overblikket over eleverne og dermed muligheden for en hurtig indgriben i en 
eventuel livredningssituation.

 Hvis eleverne skal undervises i udspring, skal vanddybden være så stor, at der ikke 
opstår fare for eleverne:

o Ved siddende udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 1,5 m.

o Ved stående udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 2 m.
 

 Lærere, der varetager svømmeundervisningen, skal have kvalifikationer svarende til 
uddannelsen som svømmelærer. Svømmelærereksamen giver en svømmelærer 
varig kompetence til at varetage selve svømmeundervisningen af eleverne. 

 Hvis svømmelæreren også varetager et livredningsmæssigt tilsyn, skal 
svømmelæreren vedligeholde disse kompetencer ved at have en gyldig Bassin 
Livredderprøve (årlig prøveaflæggelse). 

 Det påhviler skolelederen at sikre, at svømmelærerne og øvrige tilsynsførende med 
livredderfunktion har bestået gyldig livredderprøve.

 Vikar: Hvis en svømmetime på grund af svømmelærers eller tilsynsførendes fravær 
(sygdom mv.) ikke kan varetages af personale med de fornødne kvalifikationer, skal 
svømning i vand aflyses. Skolelederen har ansvaret for at give meddelelse til alle 
involverede om fravær og eventuel aflysning. 
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6. Badning i åbent vand ifm. ekskursioner, lejrskole, koloni mm.

Der er særlige forhold, der gør sig 
gældende ved badning i åbent vand 
(strand, sø eller å). 

Læreren/pædagogen skal - inden 
badning tillades - orientere sig om 
badeforholdene. Det betyder fx. at sikre 
sig, at bund- og strømforhold ikke 
frembyder nogen fare.  

Badning bør kun foregå på et for 
børnene nøje afgrænset område, som er 
let at overskue, og hvor alle kan bunde. 

Hvis det er muligt, vælg da en livredderbemandet 
lokalitet, og hold badningen inden for de markerede 
grænser (markeret med flag). 

Der skal altid være mindst 2 lærere/pædagoger, der begge fører tilsyn, og den ene 
opholder sig på land, mens den anden deltager i vandet og markerer ydergrænsen for det 
tilladte område. 

De tilsynsførende (lærere/pædagoger) skal begge kunne svømme. Hvis stranden ikke er 
bemandet med livreddere, skal begge desuden kunne livredde fra vand. Hvis der derimod 
er ansatte livreddere på stranden, skal 1 af de medfølgende tilsynsførende kunne livredde.

Der må ikke være mere end 15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked 
på at holde sammen to og to. Bademakkeren udpeges. 

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

Den tilsynsførende på land holder kontinuerligt øje med badeaktiviteten i vandet og har 
dels en fløjte, dels en mobiltelefon til alarmering, hvis der opstår en krisesituation. 

Badning i åbent vand i forbindelse 
med ekskursioner, lejrskole, koloni 
mm. må kun finde sted, hvis det kan 
foregå under fuldt betryggende 
forhold

Alle skal kunne bunde

FORBEREDELSER FØR BADNING 

 Tjek vindretning, temperatur, dybde, bundforhold og strømforhold, inden badning påbegyndes. 
Vurder om badning under de gældende forhold er forsvarligt. 

 Afgræns badeområdet tydeligt for børnene – og tilpas afgrænsningen efter de undersøgte forhold.  

 Børnene skal have besked om at holde sammen to og to.

 Børnene skal have besked om ikke at gå længere ud, end de kan bunde.

 Noter dig data på badestedet (adresse, redningsvej, strandskilt-nummer) med henblik på alarmering. 
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6. Vandaktiviteter i egen institution 

Nogle fritidstilbud har et udendørs bade- eller soppebassin på egen matrikel; enten en fast 
installation eller et bassin, der sættes op for en kortere periode til afsvaling og vandlege på 
varme sommerdage.  

I disse bassiner er vanddybden ganske lav; maks. 1,10 m. Her er det derfor ikke 
nødvendigt med livreddere, der kan dykke og bjærge fra dybder. 

Til gengæld skal der være en bassinvagt, når børn og unge bruger bassinet. Dennes 
opgave er at føre tilsyn med sikkerheden, herunder at stedets egne baderegler overholdes. 
Disse er tilgængelige ved opslag og i intromateriale til nye medlemmer og forældre. 

Bassinvagten skal besidde et gyldigt og opdateret førstehjælpskursus ift. badning, herunder 
genoplivning og hjertemassage. 

Yderligere skal ledelsen tilse, at sundhedsmæssige forhold, herunder vandbalancer og -
værdier er forsvarlige. 

7. Livredderprøven

Ballerup Kommune anvender Bassin Livredderprøven, som er udviklet af Dansk 
Svømmeunion. Prøven skal aflægges en gang årligt. 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur tilrettelægger undervisning og prøveaflæggelse 
hvert år lige før og/eller efter sommerferien, så det altid er muligt for lærere og pædagoger 
at have et aktuelt og gyldigt livredderbevis. Undervisningen og prøveaflæggelsen foregår i 
East Kilbride Badet, og prøven aflægges for certificerede dommere.

Kurset har et omfang på ca. 6 timer, og det faglige indhold er: Genoplivning, 
Sikkerhedsudstyr og Livredderfærdigheder i vand – det hele med stor vægt på den 
praktiske udførelse. Kurset afsluttes med Bassin Livredderprøven. Hvis man er en garvet 
svømmelærer, der måske igennem en årrække har bestået livredderprøven, eller man på 
anden vis føler sig kompetent og opdateret i dette felt, er det muligt at springe 
undervisningsdelen over og blot tilmelde sig selve prøveaflæggelsen. 

Det er muligt at aflægge den praktiske prøve med dykning på 1,5 m. og 3,4 m. dybde, 
afhængigt af i hvilket bassin man underviser eller tager børn/unge/elever med til. Hvis man 
nøjes med 1,5 m, kvalificerer man sig kun til livredning ved den lave bassindybde, hvilket 
vil være tilstrækkeligt for undervisere og tilsynsførende, der kun underviser i eller 
medvirker ved svømning i skolens svømmesal. 
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8. Oversigt over kommunens svømme- og badefaciliteter 

INDENDØRS FACILITETER 

Svømmehal/svømmesal Beliggenhed Bassinmål Vanddybde Påkrævet
livredderbevis 

East Kildbride Badet

Kommunens store 
svømmehal ifm. Idrætsbyen 

Ballerup Idrætsby 32
2750 Ballerup 

50 m 1,2–3,80 m
Stort bassin

Lundebjergskolen

Svømmesal på skolen 

Lundebjerg 72, 
2740 Skovlunde

16 m 0,5-1,50 m
Lille bassin

Parkskolen

Svømmesal 

Gl. Rådhusvej 13, 
2750 Ballerup 

16 m 0,5-1,50 m
Lille bassin

Rugvænget Skole

Svømmesal på skolen 

Rugvænget 10, 
2750 Ballerup

16 m 0,5-1,50 m
Lille bassin

Skovlunde Lokalkontor

Svømmesal lokalt i 
Skovlunde 

Torvevej 19, 
2740 Skovlunde

16 m 0,5-1,50 m
Lille bassin

Måløvhøj Skole

Svømmesal på skolen 

Kratvej 14, 
2760 Måløv

16 m 0,8-1,30 m
Lille bassin

UDENDØRS FACILITETER – PERMANENTE ELLER FAST ETABLEREDE OVER EN LÆNGERE 
PERIODE, FX. I SOMMERMÅNEDERNE

Bassintype Beliggenhed Bassinmål Vanddybde 

Klub Måløv

Permanent udendørs bassin 

Klakkebjerg 1C, 2760 Måløv 7,5 m 1,10 m.

Klub Syd

Permanent udendørs bassin

Platanbuen 12, 2750 Ballerup 6,0 m 0,75 m. 
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9. Lovkrav, bekendtgørelser, vejledninger og øvrig litteratur 

 ’Tilsynsbekendtgørelsen’:  BEK nr. 703 af 23. juni 2014 om tilsyn med folkeskolens 
elever i skoletiden. Læs bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk 

 Rådet for Større Badesikkerhed: www.badesikkerhed.dk 

 Dansk Svømmeunion:  www.svoem.org 

 Grundbog om livredning: ’Livredning – Håndbogen til alle med interesse for vand og 
sikkerhed’ (Dansk Svømmeunion og TrygFonden, København, 3. udgave 2017) 

 Dansk Skoleidræt og Trygfonden: ’Idrætslæreren – arbejdsmiljø og sikkerhed’; 
kapitel 5 om Svømning, s. 42-47 
https://skoleidraet.dk/media/1363066/Idraetslaereren-arbejdsmiljoe-og-sikkerhed.pdf 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.badesikkerhed.dk/
http://www.svoem.org/
https://skoleidraet.dk/media/1363066/Idraetslaereren-arbejdsmiljoe-og-sikkerhed.pdf

