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Sikkerhedsretningslinjer for Børneskolen Bifrost            Rev. 30. maj 2016 
 

1. Indledning 
 
Bestyrelsen på Børneskolen Bifrost har ved dette notat besluttet de overordnede retningslinjer for 
sikkerhed for aktiviteter på eller via Bifrost. I det følgende bruges betegnelserne voksne og ansatte 
på Bifrost. Begge betegnelser dækker det samme. 
 

2. Notatets adressat 
 
Notatet er rettet til Bifrost’s daglige leder og indeholder bestyrelsens retningslinjer for tilsyn med 
børnene på Bifrost. Retningslinjerne skal sikre, at den daglige leder kan træffe de nødvendige 
beslutninger om udøvelsen af tilsynet via de ansatte på Bifrost. Den daglige leder har således det 
overordnede ansvar for daglig sikkerhed for børn og ansatte på Bifrost. 
 

3. Den overordnede ramme for sikkerheden 
 
Dette notat indeholder dels en beskrivelse af en overordnet ramme for sikkerheden på Bifrost – afsnit 
3 – og dels de mere konkrete rammer, der skal iagttages på udvalgte områder – afsnit 4 med 
underafsnit. 
 
Ved den daglige sikkerhed for børn og ansatte skal der altid foretages en konkret vurdering – fra 
gang til gang og dag til dag – for at sikre den optimale sikkerhed i en given situation. Ved den 
konkrete vurdering skal bl.a. inddrages: 
 

- Børnenes alder  
- De ansattes erfaring og kundskaber 
- Antal voksne  
- Aktivitetens art 
- De stedlige forhold 
- Lokalernes indretning og udstyr 

 
Når der i det følgende stilles krav om en konkret vurdering skal ovenstående elementer indgå i denne 
vurdering. 
 

4. Retningslinjernes indhold 
 
4.1. Sejlads 

 
Sejlads i kano, sejlbåd eller anden mindre båd, hvor deltagerne udelukkende er børn og voksne fra 
Bifrost, kræves forældrenes skriftlige tilladelse. Der skal – uanset antal børn – være mindst 3 voksne 
fra Bifrost, der alle skal kunne svømme og foretage livredning. Ved planlægning af sejlads skal der 
tages hensyn til strømforhold, vanddybde og vandtemperatur. Sejlads med færge, havne- rundfart 
og lignende, hvor båden styres af eksternt personale, skal der blot foretages en konkret vurdering. 
 

4.2. Svømning 
 
Ved badning i svømmehal skal der være mindst 2 voksne, der begge kan svømme og foretage 
livredning. Den ene er på land, mens den anden kan deltage i badning/svømning. Livredderen har 
ansvaret for børnene. 
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Ved badning på friland skal den ansatte, inden badning tillades, have sikkerhed for, at bund- og 
strømforhold samt vandtemperatur ikke frembyder nogen fare. Området for badning skal nøje 
afgrænses, være let at overskue og alle skal kunne bunde. Børnene skal nøje instrueres i, hvor 
ydergrænserne er. Der skal være mindst 2 voksne, hvoraf den ene er på land, mens den anden kan 
deltage i badningen. Begge voksne skal kunne svømme og foretage livredning. Der bør ikke være 
flere børn i vandet på samme tid, end de voksne kan håndtere situationen. Børnene skal have 
instruks om, at de skal holde sammen 2 og 2.  
 

4.3. Klatring 
 
Klatring friland eller på kunstig klatrevæg må kun ske ved bistand fra en vejleder med den 
nødvendige uddannelse og erfaring. Herudover skal der deltage det nødvende antal ansatte fra 
Bifrost – fastsat ud fra en konkret vurdering. Klatringen skal altid ske efter de for det pågældende 
område fastsatte retningslinjer. Der skal som minimum være en voksen pr barn, der konkret klatrer. 
 

4.4. Livø 
 
Livø-arrangementet er en del af undervisningen på Bifrost. I det omfang, der gennemføres aktiviteter, 
der konkret er angivet i denne instruks, skal de der anførte rammer iagttages – fx hvis der bades 
friland iagttages dette punkt. 
 
De voksne har - som i dagligdagen – det almindelige tilsyn med de deltagende børn. Hvis der er 
arealer/områder, hvor børnene ikke må være, skal dette præcis angives af de deltagne ansatte. 
Sikkerhedsrammen for aktiviteten på Livø skal ellers fastsættes ud fra et konkret skøn.  
 
Skulle der blive brug for, at et barn skal forlade Livø i ”utide”, ledsages barnet af en voksen til det 
punkt, der er aftalt som afleveringspunkt med barnets forældre. 
 

4.5. Idræt 
 
Ved enhver form for idræt fastsættes sikkerhedsrammen ved en konkret vurdering. Dette gælder 
uanset hvor, og hvordan aktiviteten afvikles. Forudsætter afviklingen af aktiviteten, at børnene selv 
skal ”flytte sig” dertil, fx Holing, skal der for børnene udstedes præcise instrukser for, hvordan de 
flytter sig frem og tilbage fra og til Bifrost. Skal børnene fx cykle fastsættes rammerne herfor ved den 
konkrete vurdering.  
 
Der skal altid deltage mindst 2 ansatte ved en idrætsaktivitet, sådan der kan være en, der reagerer 
og handler, hvis der måtte indtræde et uheld og sådan, at den tilbageværende ansatte skal kunne 
føre det nødvendige tilsyn alene. 
 

4.6. Ekskursioner  
 
Ekskursioner i form af virksomhedsbesøg, museumsbesøg af en hver art og lignende kræver altid  
– uanset antal børn – deltagelse af mindst 2 voksne. Sikkerheden for afviklingen fastsættes ved en 
konkret vurdering fra ekskursion til ekskursion. 
 

4.7. Studieture i ind- og udland - Udlandsture 
Bifrost afvikler løbende studieturer til ind- og udlandet på ældste 2. Uanset antal deltagene børn skal 
der altid deltage mindst 2 ansatte. Det endelige antal ansatte fastsættes ellers efter en konkret 
vurdering. 
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Børnenes sikkerhed er central. Indtræder der en begivenhed for et barn eller en voksen fx passet 
stjæles, en skade eller pludselig sygdom, der fordrer nærmere behandling, skal barnet assisteres af 
en voksen. Hvis den indtrådte begivenhed er af længere varighed/permanent, skal de ansatte straks 
tage kontakt til den daglige leder og barnets forældre for at aftale, hvordan begivenheden løses 
optimalt herunder i forhold til sikkerheden. Er et barn fx indlagt på hospitalet og kan barnet ikke 
returnere med hjem, skal barnet afdækkes fx ved, at en af de deltagne ansatte skal blive ved barnet, 
indtil forældrene ankommer eller ved, at skolen sender en yderligere repræsentant til at bistå med 
udfordringen. Skolen har tegnet en rejseforsikring, som forældrene er bekendt med. 
 
Der skal altid være en ansat tilbage hos de resterende deltagere, hvis der indtræder ”en begivenhed” 
sådan, de deltagene børn er under tilsyn. 
 
Indtræder der en stribe begivenheder, der medfører, at antal voksne ikke er tilstrækkelig til opfyldelse 
af førnævnte forpligtigelse, skal der foretages en konkret vurdering på stedet og tilkaldes assistance 
med den nødvendige hurtighed, sådan situationen kan afhjælpes straks. 
 
Der skal altid være 2 mobil-numre, der 24/7 kan kontaktes i Danmark af de deltagende voksne, hvis 
der bliver behov for yderligere assistance. Numrene kommunikeres ud til de deltagne voksne, 
forinden turen afvikles. 
 
Har en indtrådt begivenhed af en sådan karakter, at turen skal afbrydes i utide for et eller flere børn, 
skal hjemturen arrangeres af de deltagende voksne. Hjemturen sker på forældrenes ansvar både 
mht. ledsagelse og økonomi. 
 

4.8. Dagligdagen 
 
Sikkerheden på Bifrost fastsættes løbende under iagttagelse af de til enhver tid gældende love, 
andre regler mv. fx Brand- og evakueringsplaner og fysik/kemi-direktiv. 
 
Den daglige ledelse er forpligtet til at sikre, at alle ansatte er bekendte med faciliteterne til brug for 
forskellige situationer fx brandslukningsudstyr, førstehjælpskasse, nærmeste hjertestarter mv. 
 
Den daglige leder aftaler med de øvrige ansatte på Bifrost, det nødvendige antal ansatte til det 
løbende tilsyn med børnene, når der ikke undervises. 
 
Forældrene til børn i 8. og 9. klasse kan give skriftlig tilladelse til, at børnene på egen hånd og eget 
ansvar kan færdes uden for skolen. 
 
 

5. Sammenfatning 
 
Den daglige leder har pligt til at sikre, at de ansatte på Bifrost er bekendt med den til enhver tid 
gældende instruks om sikkerhed på Bifrost. 


