
 

Elevers sikkerhed på Baunehøj Efterskole 

I det almindelige tilsyn er der sikkerhedsregler for  

• ophold og arbejde i køkkenet 

• badning 

• cykling og anden bevægelse i trafikken 

• praktisk arbejde på skolen 

Disse er blandt andet beskrevet i Forældre – og elevmagasinet, som omdeles og 

gennemgås ved intromødet i maj og igen ved skolestart. 

Som en del af det almindelige tilsyn skal ledelsen sikre, at alle medarbejdere tager 

førstehjælpskursus, herunder kursus i brug af hjertestarter, som opdateres hver 3. år. 

Aktiviteter med særlige risici 

Ud over det almindelige tilsyn, identificeres en række aktiviteter, som vi anser for at 
indeholde særlige risici. Det drejer sig om 

1. Linjefag Friluftsliv, samt friluftsaktiviteter i øvrigt. Herunder 
o Kajaksejllads 
o Bål 
o Mountain Bike 
o Klatring 

2. Linjefag Ridning, samt ridning i øvrigt 
3. Linjefag Håndværk, samt andre aktiviteter i træværkstedet 
4. Praktisk arbejde på skolens område 

Det er ledelsens opgave og ansvar i samråd med de ansvarlige lærere, at 

• erkende de risici og faremomenter, som aktiviteten indebærer 
• sætte sig ind i hvilke regler og retningslinjer, der gælder for aktiviteten 
• sikre at alle lærere og elever har relevante og nødvendige kompetencer og udstyr  
• forholde sig nøgternt og kritisk til, om aktiviteter er sikkerhedsmæssigt forsvarlige 
• fastsætte sikkerhedsforskrifter i form af regler eller retningslinjer på baggrund af 

ovenstående overvejelser 

Sikkerhedsforskrifter indeholder 

• nærmere beskrivelse og afgrænsning af aktiviteten 
• afdækning af de særlige risici ved aktiviteten; 
• forholdsregler til imødegåelse af risici 
• krav til instruktøruddannelse eller lign. 

https://www.baunehoej.dk/wp-content/uploads/2020/08/20-21-For%C3%A6ldreh%C3%A6fte.pdf


• krav til erfaring 
• konkret handleplan ved uheld/ulykke 
• hvem har ansvaret overordnet; 
• hvem har ansvaret og kompetencen i den konkrete situation 
• hvem har tilsyn med evt. udstyr, og skal det være aflåst eller adgangen på anden 

måde reguleret 
• forsikringsforhold 

Der føres årlige kontroller med sikkerhedsreglerne. Det sker ved mindst en årlig samtale 
med de ansvarlige lærere. 

 


