
Sikkerhed på skilejrskole 
	

Vi har under hele turen fokus på elevernes sikkerhed og tilstræber til alle tider at overholde 
nedenstående aftaler: 

• Vi sørger altid for, at alle elever er med skibussen både på udturen og retur, - der kan laves 
aftale om at en anden efterskolelærer kan overtage ansvaret for en mindre gruppe elever på 
hjemturen.  

• Alle elever og undervisere kører med hjelm. 
• Når vi har undervisningslektioner med eleverne, er der altid fokus på elevernes sikkerhed, 

hvilket betyder, at der forud for lektionerne er givet instruktion til eleverne om, hvordan de 
skal køre på pisterne, inklusiv transport i lifter. 

• Elever presses ikke til at køre i områder, hvor sværhedsgraden af dem selv skønnes for 
vanskelig. 

• Lærere flytter ikke elever fra de letteste pister/børnebakken hurtigere end det er 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

• I pauserne må eleverne efter aftale med en lærer, køre i mindre grupper og kun i terræn, 
hvor alle har tilstrækkelige færdigheder til at kunne køre sikkert. Pausekørsel er altid med 
minimum tre elever sammen i gruppen, så en person kan hente hjælp og en anden kan blive 
ved en tilskadekommen. Som udgangspunkt må elever kun færdes på pister, hvor man har 
kørt sammen med en lærer.  

• I pauserne må der ikke køres udenfor afmærkede pister. 
• I undervisningen (dvs. med en lærer) må der køres udenfor skiområdet, dog skal læreren 

være ekstra opmærksom på sikkerheden og afmærkningen af området. 
• Alle lærere og elever kan komme i kontakt med hinanden telefonisk, hvis nødvendigt.  
• Der er altid en lærer med, hvis en elev kommer på sygehuset, - enten i ambulance eller i 

ledsagerbil. 
• Eleverne skal altid medbringe sygesikringsbevis på pisterne.  
• Ovenstående gennemgås med både lærere og elever, så der ikke kan opstå tvivl om aftaler. 
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