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Forældretilsagn 

Inden skolestart giver forældrene skriftligt tilsagn til, at eleven kan deltage i aktiviteter 
forbundet med risikobetonet sport. I dette tilsagn opfordrer skolen forældrene til at tegne 
en ulykkesforsikring for eleven. 
 

Forsikringsforhold 

Brøderup Efterskole har gennem Erhvervsforsikring Danmark tegnet 
erhvervsansvarsforsikring, der er udvidet med dækning af skolens ansvar ved særlige 
aktiviteter (se nedenstående). 
 
Særlige aktiviteter Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar i forbindelse med 
følgende 
aktiviteter: 
- Dykning med særligt udstyr (iltflaske) – max. 15 personer pr. hold 
- Rappelling/udendørs klatrevæg – max 15 personer pr. hold 
- Forhindringsbane 
- Motorløb på bane (motoriserede go-carts og lign.) – max. 15 personer pr. hold 
- Motorlære – kørsel på mark med bil/mc – 1 ad gangen 
- Riverrafting og lign. 
- Dykning med snorkel 
- Indendørs klatrevæg 
- Klatring/rappelling på/fra træer 
- Ski-, fjeld- og vandreture samt ekskursioner i øvrigt 
- Skydebane – herunder hardball-bane 
- Brug af hoppepuder, airtracks mv. 
 
Sikkerhedsudstyr 
I forbindelse med risikobetonet sport er det en forudsætning for forsikringens dækning, at 
relevant sikkerhedsudstyr anvendes. 
For elever under 18 år er det endvidere en betingelse for forsikringens dækning, at 
forældre/værge er orienteret om sådanne aktiviteter og har accepteret elevens deltagelse 
heri. 
 
Sejlads  
Forsikringen dækker sikredes ansvar i forbindelse med sejlads med robåde (herunder 
kano og kajak), både med påhængsmotor på op til 5 HK, sejljoller under 
5 meter. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade forvoldt på søfartøjer tilhørende 
sikrede eller elever. 
     Uddrag af forsikringspolicen. 

Ulykkesforsikring 

Aktiviteter forbundet med risikobetonet sport vil altid indebære en vis risiko for skader 
under aktiviteten; sådanne skader er ikke dækket af en erhvervsansvarsforsikring, men en 
almindelig personlig ulykkesforsikring med eventuel tilkøb af ekstra dækning ved særlige 
aktiviteter eller farlig  sport. 
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Brøderup Efterskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for eleverne. Det er derfor alene 
forældrenes ansvar, at der er tegnet relevant ulykkesforsikring for eleven.  
(Se under: Forældretilsagn). 
 
 

Cykling 

Eleverne introduceres ved skolestart i de almindelige færdselsregler for cykling på offentlig 
vej.  
 
Ved alt cykling i undervisningshenseende eller pædagogisk tilrettelagt samvær skal der 
benyttes cykelhjelm. 

 

Kørsel i skolens busser: 

Det er et krav, at eleverne benytter sikkerhedssele. 
Der køres kun med det antal personer, der er godkendt plads til i busserne. 
Føreren har altid gyldigt kørerkort og lovpligtig efteruddannelse til det pågældende køretøj. 

 

Ridning 

• Der rides altid med godkendt ridehjelm. 

• Ved springning benyttes altid godkendt sikkerhedsvest. 
 

• Ryttere med egen hest må ride ud fra skolens område. Der skal altid rides minimum to 
sammen. Der anbefales, at man medbringer mobiltelefon, når man rider ud fra skolens 
område. 

 

• Ryttere uden egen hest skal tage ridetegn hos skolens ridelærer. Her tjekkes, at der er 
de fornødne kompetencer tilstede. Forældrene skal ligeledes give tilladelse til ridning 
uden ridelærerens tilstedeværelse. Der må udelukkende rides på skolens område. 

 

Sejlads 

Se særligt sejlforskrift for Brøderup Efterskole. 
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Skiløb 

• Eleverne skal altid benytte hjelm. 

• Eleverne starter altid med at køre med skiinstruktører eller skolens lærere.  

• Elever skal altid køre mindst 3 sammen. 
 

• Der må aldrig køres på løjper, hvor man ikke har kørt med skiinstruktør eller Brøderup 
lærer. 

 

• Alle skal kende de alpine færdselsregler (Det Internationale Skiforbunds), der også 
bliver diskuteret på alle hold. 

 
 
1. Respekt 

Respekter andre skiløbere, og udsæt dem ikke for fare. 
 

2. Kontrol 
Løb aldrig hurtigere, end du har kontrol over din hastighed og kan standse. 

  
3. Ret til vejen 

Den hurtige løber skal altid give den langsommere løber god plads. 
 

4. Overhaling 
Overhal altid langt udenom og gener ikke den langsommes sporvalg. 

 
5. Start og krydsning af piste 

Inden løbet startes eller genoptages, eller du krydser en piste, skal du sikre 
dig, at der er fri bane, og at du ikke er til fare for andre. 

 
6. Standsning 

Stands kun, hvor der er plads, hvor du let kan ses af andre og helst i pistens 
kant. 

 
7. Opstigning 

Eventuel opstigning til fods skal ske i kanten af pisten. 
 

8. Skiltning 
Respekter skiltning og markering i terrænet. 

 
9. Ulykker 

Du har pligt til at yde nødvendig hjælp ved ulykker. 
 

10.  Identifikation 
Ved ulykker har du pligt til at identificere dig - også som vidne. 
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Trampolinspring 

 
Brøderup Efterskole tilslutter sig Efterskoleforeningens ”Anvendelse af trampolin på 
efterskole”;  http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/RT/Trampolin 
  

• Det er kun undervisere med uddannelse i trampolinspring, der må anvende trampolin i 
undervisning. 

 

• Eleverne må aldrig springe trampolin, uden der er undervisere tilstede. 
 

• Trampolinerne er aflåst uden for undervisningen. 
 

 

 

http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/RT/Trampolin
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