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Tillsynsansvaret vid simundervisning och badverksamhet 

vid Skattkärr/Väse skolområde 

 

Dessa regler och anvisningar är utformade av Barn och ungdomsför- 

valtningen i Karlstads kommun samt kompletterade med regler och 

anvisningar beslutade av rektor i samråd med personalen. 

 

Simundervisning (gäller elever/barn som ej är simkunniga) 

 

1.  Simundervisningen är förlagd till badhus. 

 

2.  Övergripande ansvar har badmästaren eller platschefen för badhuset. 

 

3.  Direktansvar har den som arbetar som simlärare för elevgruppen. 

 

Badhusets säkerhetsregler skall skickas till rektor innan verksamheten   

startar för läsåret. 

 

Badverksamhet inom Skattkärr/Väse skolområde. 

 

Gäller klass eller grupp under personals ledning i badhus eller i  samband 

med utomhusverksamhet såsom friluftsdag, läger, utflykt eller liknande. 

 

1.  Övergripande ansvar har rektor. 

 

2.  Direktansvar har ledaren för gruppen som ska ha god simkunnighet och 

kunskaper i livräddning. 

 

3.  Bad är inte tillåtet i sk äventyrsbad. 

 

4.  Följande vuxen täthet ska gälla vid bad: 

  

Gruppstorlek                    Antal vuxna  Antal vuxna 

                                           Simkunniga Ej simkunniga 

                                           barn/elever barn/elever 

 

1-  2                                    1 1 

3-  6                                    1 2  

6- 10                                   2 4 

11-15                                  3 6 

16-20                                  4 8 

21-25                                  5                                         10 
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OBS!   Om gruppen består av både simkunniga och icke simkunniga                               

            barn gäller högra kolumnen. 

            De vuxna som medföljer ska var för sig ha ansvar för bestämda 

            barn. 

  

5         Med simkunnighet avses vid Skattkärr/Väse so att barnet/eleven                        

           kan simma 25 meter. 

  

6         Barnen/eleverna ska på förhand fördelas mellan de vuxna vid  

           bad med Skattkärr/Väse so.  

   

 7          Varje barn ska vid bad med Skattkärr/Väse so veta vilken vuxen 

                som har ansvaret just för honom/henne.             

 

8         Målsman till barn/elev vid Skattkärr/Väse so ska ge skriftligt   

                medgivande till badverksamhet. 

     

Anders Janson 

Rektor 

…………………………………………………………………………….. 

Jag har tagit del av Barn och ungdomsförvaltningens och 

Skattkärr/Väse so:s regler och riktlinjer i samband med sim- 

undervisning och badverksamhet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande som målsman för 

 

…………………………………………………………………….att deltaga 

i ovan nämnda aktiviteter 

 

Ort och datum………………………….. 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………….. 

 

För att kunna placera ert barn i rätt grupp simkunnig/ej simkunnig måste vi 

känna till ert barns simfärdighet. 

Sätt kryss i rätt ruta. 

 

A     Simkunnig kan simma  25 meter               

 

B     Ej simkunnig kan ej simma 25 meter      

 

Om alt B Ej simkunnig kryssats i ber vi er att ta kontakt med personalen då  

 

  


