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Retningslinjer for sejlads med elever
På Aalborg Katedralskole tilrettelægger lærerne af og til ture i mindre både. Det drejer sig om
sejlture i forbindelse med ekskursioner eller friluftsaktiviteter, hvor der indgår sejlads i f.eks. kajak
eller kano. Disse ture kan både have et fagligt og et socialt sigte, men det vil være frivilligt at
deltage i disse ture.
Aalborg Katedralskole har formuleret følgende retningslinjer for sejlads med elever:
Eleven ansvar:
- skal kende skolens retningslinjer for sejlads i fagligt og socialt øjemed
- skal være klar over at det er eleven selv, som under sejladsen har størst indflydelse på de
sikkerhedsmæssige forhold. Desuden påhviler udøvelsen af godt sømandsskab eleven selv
- deltager kun på frivillig basis, og med forældrenes accept, hvis eleven er under 18 år
- skal være iført redningsvest, der er CE-mærket, og evt. våd- og tørdragt, der er CE-mærket
- skal have en ulykkesforsikring.
Det er Aalborg Katedralskoles ansvar:
- at gøre elever og forældre bekendt med gældende regler, samt elevens ansvar som beskrevet
ovenfor
- at stille relevant sikkerhedsudstyr til rådighed
- at sikre, at fartøjerne der bruges er bygget og udrustet efter gældende bestemmelser, herunder at
de er CE-mærkede eller typegodkendte efter Nordisk Bådstandard, hvor dette er relevant. Bemærk
at Surfbrætter og kajakker ikke kan CE-mærkes eller typegodkendes.
Eleven eller elevens forældre/værge (hvis eleven er under 18 år) skal underskrive en sejladsseddel,
hvor det tilkendegives om man må deltage i turen.
Den ansvarlige lærer skal sørge for at der bliver udarbejdet og gennemgå relevant
sikkerhedsinstruks som skal være tilgængelig for alle deltagere efter de anvisninger
Søfartsstyrelsen opstiller. Sikkerhedsinstruktionen drøftes med ledelsen inden turen.

Læs mere her:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/Sider/default.aspx
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/Sikkerhedsinstruks/Documents/Sikker
hedsinstruks-dk.docx
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