Regler for vandaktiviteter på ISI
Nærværende regler er gældende for al sejlads på ISI i alle fartøjstyper, der kan medtage op til 12 passagerer plus
mandskab.
Ved enhver vandaktivitet skal der være mindst en kompetent og ansvarlig lærer til stede. Elever kan således aldrig
gennemføre aktiviteten alene. Begge forhold gælder også selv om aktiviteten er udliciteret til ekstern part.
Den ansvarlige lærer på vand-aktiviteten er ”reder” for aktiviteten og er dermed ansvarlig for valget af vandaktivitet,
for tilrettelæggelsen og udførslen heraf, samt at aktiviteten følger nærværende ”regler for vandaktiviteter på ISI”.
Overordnet set henstilles til, at lærere og elever til enhver tid bruger sin sunde fornuft.
En vandaktivitet på ISI må og kan kun udføres, hvis alle er sikret, og hvis alle kan reddes i en nødsituation.
Ved enhver vandaktivitet skal der påsættes én lærer pr. 15 elever, også selv om aktiviteten er udliciteret til ekstern
part. ”Rederen” kan medregnes. Alle lærere skal have et førstehjælpsbevis på niveau ”mellem”.
Ved enhver vandaktivitet skal alle, både elever og lærere, være iført godkendt redningsvest. I særlige tilfælde kan det
tillades, at den enkelte i stedet påføres godkendt svømmevest, hvilket forudsætter, at den pågældende kan svømme
200 meter, og at et motoriseret følgefartøj står klar til udrykning indenfor 5 min.
Ved vandaktivitet med elever under 18 år, skal der indhentes tilladelse til aktiviteten fra forældrene.
Der skelnes ikke mellem undervisning og fritid, så længe vandaktiviteten sker i ISI’s skolevirksomhed.
Reglerne gælder ikke for almindelig færdsel ved vand, badning fra strand eller bro, samt vandaktiviteter hvor der ikke
indgår fartøjer.
Ved enhver vandaktivitet udarbejdes en sikkerhedsinstruktion.
I det følgende fremgår forhåndsgodkendte sikkerhedsinstruktioner for:
A. Kanosejlads på ISI
B. Havkajak-sejlads på ISI
C. Windsurfing på ISI
Såfremt det ønskes at gennemføre en anden form for vandaktivitet, end disse tre eksempler, skal der udarbejdes en
særskilt sikkerhedsinstruktion, som skal godkendes af skolens forstander.

A. Sikkerhedsinstruks ved kanosejlads på ISI
1. Identifikation af rederen
Den ansvarlige lærer på aktiviteten
2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne
Oplæring i kanosejlads, hvor der arbejdes frem mod at give eleverne overordnet indsigt og kompetencer til selv at
kunne vurdere aktuelle forhold og risici i forbindelse med kanosejlads.
Kanosejlads foregår som udgangspunkt altid på lavt vand, i kystnært område. Såfremt dette overskrides, kræver det,
at et motoriseret følgefartøj står klar til udrykning indenfor 5 min.
Sejlads foregår i perioden fra 1. april til 30. okt. og altid ud fra en vurdering om vind og vejr samt den enkeltes
forudsætninger.
Ingen elever må presses til at deltage i aktiviteten, men har altid ret til at sige fra.

3. Identifikation af risici
Eleverne kan
 drive væk (vinden kan skifte retning)
 kæntre
 blive forslået eller skadet, herunder nedkølet
Der kan ske materiel skade, så eleverne ikke kan padle ind.
Der kan opstå hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø.
4. Tiltag
Eleverne skal kunne svømme 200 meter for at kunne deltage i sejladsen.
Eleverne bærer CE godkendt redningsvest og påklædning efter forholdene.
Det er lærerens ansvar at holde opsyn med eleverne på vandet, samt føre en liste på skolen over hvilke elever, der er
på vandet. Læreren har pligt til at oplyse om afgrænsninger for dagens kanosejlads. Desuden er det lærerens opgave
at identificere de aktuelle forhold muligheder og begrænsninger, samt formidle aftalerne for sejladsen til eleverne,
herunder signaler, eleverne skal følge på vandet.
Den ansvarlige lærer på aktiviteten (”rederen”) informerer nærmeste leder (efterskole- eller højskolelederen) om
aktiviteten, inden den igangsættes.
Ved vandaktivitet med elever under 18 år, skal der indhentes tilladelse til aktiviteten fra forældrene, inden aktiviteten
igangsættes.
5. Fartøj og udrustning
Den ansvarshavende lærer (”rederen”) sikrer inden aktivitetens start, at alle kanoer er sikkerhedsgodkendte og har
egen opdrift.
Kanoerne har ingen nødudstyr ombord. Men læreren er i besiddelse af kommunikationsmidler og materiel til
signalgivning, samt udstyr og kompetencer til førstehjælp.
6. Besætning
Ved enhver vandaktivitet skal der påsættes én lærer pr. 15 elever.
Alle lærere på vandaktiviteten skal have førstehjælpsbevis.
Alle lærere bærer mobiltelefon, der er indpakket i vandtæt materiale.
7. Operative forholdsregler
Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvor der padles.
Den ansvarshavende lærer (”rederen”) medbringer:
 førstehjælpsudstyr
 kniv
Såfremt vandaktiviteten ikke foregår på lavt vand, i kystnært område, skal et motoriseret følgefartøj stå klar til
udrykning indenfor 5 min.
Følgefartøjet er udstyret med følgende:
førstehjælpsudstyr
kniv
kikkert
8. Ulykke
Alle bærer altid CE godkendte redningsveste.
Ved kanosejlads, der ikke foregår på lavt vand, i kystnært område, skal et motoriseret følgefartøj stå klar til udrykning
indenfor 5 min.
9. Assistance
Alle lærere bærer mobiltelefon, der er indpakket i vandtæt materiale.
Den ansvarlige lærer (”rederen”) bærer førstehjælpsudstyr.

10. Antal personer om bord
Liste med navn på dem der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land. Listen tilsendes nærmeste
leder (efterskole- eller højskolelederen).
11. Sikkerhedsinstruktion
Det er lærerens pligt og opgave at instruere kanopadlerne i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af uheld på vandet.
Før en sejlads afholdes der sikkerhedsinstruks på stranden.
12. Opfølgning
Det pålægges lærerne at gennemgå sikkerhedsinstruksen, før vandaktivitetens igangsætning.

B. Sikkerhedsinstruks ved havkajak-sejlads på ISI
1. Identifikation af rederen
Den ansvarlige lærer på aktiviteten
2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne
Oplæring i havkajak-sejlads, hvor der arbejdes frem mod at give eleverne overordnet indsigt og kompetencer til selv at
kunne vurdere aktuelle forhold og risici i forbindelse med havkajak-sejlads.
Ved havkajak-sejlads kræver det, at et motoriseret følgefartøj står klar til udrykning indenfor 5 min.
Sejlads foregår i perioden fra 1. april til 30. okt. og altid ud fra en vurdering om vind og vejr samt den enkeltes
forudsætninger.
Ingen elever må presses til at deltage i aktiviteten, men har altid ret til at sige fra.
3. Identifikation af risici
Eleverne kan
 drive væk (vinden kan skifte retning)
 kæntre
 blive forslået eller skadet, herunder nedkølet
Der kan ske materiel skade, så eleverne ikke kan padle ind.
Der kan opstå hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø.
4. Tiltag
Eleverne skal kunne svømme 200 meter for at kunne deltage i sejladsen.
Eleverne bærer CE godkendt redningsvest, våddragt og vådsko.
Følgebåd skal stå klar på den strand, hvorfra der padles.
Det er lærerens ansvar at holde opsyn med eleverne på vandet, samt føre en liste på skolen over hvilke elever, der er
på vandet. Læreren har pligt til at oplyse om afgrænsninger for dagens sejlads. Desuden er det lærerens opgave at
identificere de aktuelle forhold muligheder og begrænsninger, samt formidle aftalerne for sejladsen til eleverne,
herunder signaler, eleverne skal følge på vandet.
Den ansvarlige lærer på aktiviteten (”rederen”) informerer nærmeste leder (efterskole- eller højskolelederen) om
aktiviteten, inden den igangsættes.
Ved vandaktivitet med elever under 18 år, skal der indhentes tilladelse til aktiviteten fra forældrene, inden aktiviteten
igangsættes.
5. Fartøj og udrustning
Den ansvarshavende lærer (”rederen”) sikrer inden aktivitetens start, at alle kajakker er sikkerhedsgodkendte og har
egen opdrift.
Kajakkerne har ingen nødudstyr ombord. Men læreren er i besiddelse af kommunikationsmidler og materiel til
signalgivning, samt udstyr og kompetencer til førstehjælp.

6. Besætning
Ved enhver vandaktivitet skal der påsættes én lærer pr. 15 elever.
Alle lærere på vandaktiviteten skal have førstehjælpsbevis.
Alle lærere bærer mobiltelefon, der er indpakket i vandtæt materiale.
7. Operative forholdsregler
Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvor der padles. Der er et varslingssystem med rødt flag, der fortæller,
at alle møde på stranden.
Et motoriseret følgefartøj står altid klar til udrykning indenfor 5 min.
Følgefartøjet er udstyret med følgende:
førstehjælpsudstyr
kniv
kikkert
8. Ulykke
Alle bærer altid CE godkendte redningsveste. Alle er iført våddragt og vådsko.
Der er altid motoriseret følgefartøj med ved den strand, der padles fra.
9. Assistance
Alle lærere bærer mobiltelefon, der er indpakket i vandtæt materiale.
Den ansvarlige lærer (”rederen”) bærer førstehjælpsudstyr.
10. Antal personer om bord
Liste med navn på dem der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land. Listen tilsendes nærmeste
leder (efterskole- eller højskolelederen).
11. Sikkerhedsinstruktion
Det er lærerens pligt og opgave at instruere eleverne i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af uheld på vandet. Før
en sejlads afholdes der sikkerhedsinstruks på stranden.
12. Opfølgning
Det pålægges lærerne at gennemgå sikkerhedsinstruksen, før vandaktivitetens igangsætning.

C. Sikkerhedsinstruktion for Windsurfing på ISI
1. Identifikation af rederen
Den ansvarlige lærer på aktiviteten
2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne
Oplæring i windsurfing.
Sejlads forgår i perioden fra 1. april til 30 okt. og altid ud fra en vurdering om vind og vejr samt den enkeltes
forudsætninger.
Ingen elever må presses til at deltage i aktiviteten, men har altid ret til at sige fra.
3. Identifikation af risici
Eleverne kan:
 drive væk (vinden kan skifte retning)
 kæntre
 blive forslået eller skadet, herunder nedkølet
Der kan ske materiel skade, så eleverne ikke kan surfes ind.
Der kan opstå hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø.

4. Tiltag
Eleverne skal kunne svømme 200 meter for at kunne deltage i sejladsen.
Eleverne bærer CE godkendt redningsvest, våddragt og vådsko.
Følgebåd skal stå klar på den strand, hvor der surfes.
Det er lærerens ansvar at hold tilsyn med en liste over hvilke elever der er på vandet. Læreren har pligt til at oplyse
om afgrænsninger for hvor der surfes. Er dette svært pga. lav sigtbarhed, skal dette markers med bøjer. Rødt flag
betyder at alle sammen skal på land.
Den ansvarlige lærer på aktiviteten (”rederen”) informerer nærmeste leder (efterskole- eller højskolelederen) om
aktiviteten, inden den igangsættes.
Ved vandaktivitet med elever under 18 år, skal der indhentes tilladelse til aktiviteten fra forældrene, inden aktiviteten
igangsættes.
5. Fartøj og udrustning
Den ansvarshavende lærer (”rederen”) sikrer inden aktivitetens start, at al udstyr er sikkerhedsgodkendt og har egen
opdrift.
Surfboardet har ingen nødudstyr ombord. Men læreren er i besiddelse af kommunikationsmidler og materiel til
signalgivning, samt udstyr og kompetencer til førstehjælp.
6. Besætning
Ved enhver vandaktivitet skal der påsættes én lærer pr. 15 elever.
Alle lærere på vandaktiviteten skal have førstehjælpsbevis.
Alle lærere bærer mobiltelefon, der er indpakket i vandtæt materiale.
7. Operative forholdsregler
Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvor der surfes. Der er et varslingssystem med rødt flag, der fortæller,
at alle møde på stranden.
Et motoriseret følgefartøj står altid klar til udrykning indenfor 5 min.
Følgefartøjet er udstyret med følgende:
førstehjælpsudstyr
kniv
kikkert
8. Ulykke
Alle bærer altid CE godkendte redningsveste. Alle er iført våddragt og vådsko.
Der er altid motoriseret følgefartøj med ved den strand, der surfes fra.
9. Assistance
Alle lærere bærer mobiltelefon, der er indpakket i vandtæt materiale.
Den ansvarlige lærer (”rederen”) bærer førstehjælpsudstyr.
10. Antal personer om bord
Liste med navn på dem, der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land. Liste tilsendes nærmeste
leder (efterskole- eller højskolelederen).
11. Sikkerhedsinstruktion
Det er underviseren pligt og opgave at instruere surfere i, hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld på vandet. Før
en sejlads afholdes der sikkerhedsinstruks på stranden.
12. Opfølgning
Det pålægges lærerne at gennemgå sikkerhedsinstruksen, før vandaktivitetens igangsætning.

