Eksempel på sikkerhedsinstruksen for ak viteter i frilu sliv. Trangia og
sprit
1. Iden ﬁka on af skolens/ ins tu onens ansvarlige leder
På en e erskole er det forstanderen samt evt. ansvarlige lærer/ medarbejder
2. Fastlægger hvilke frilu sak viteter, der at tale om, samt hvor og hvornår de må foregå
OBS! Man kan / bør alvorligt overveje, at udski e spritbrændere med gasbrændere af
sikkerhedshensyn!
Brug af trangia med spritbrænder på skolen og på frilu sturer/ lejrskoler. Trangiaerne må kun
bruges på af læreren udpegede steder og på ture, hvor læreren er med og kun e er grundig
instruk on fra læreren l eleverne ud fra en skri lig vejledning.
3. Iden ﬁka on af risici ved ak viteten
Risiko for (eksplosive) spritbrænde ved: 1) påfyldning af sprit på tændte spritbrændere eller for
varme spritbrændere 2) påfyldning fra almindelige spri lasker, hvor antændt sprit brænder lbage
i ﬂasken og antænder spritdampe, der skyder en lang brændende spri lamme ud af ﬂasken 3)
antændelse af vegeta on under brænderen 4) antændelse af spildt sprit under brænderen 5)
væltede trangiaer med spildt brændende sprit, brandfare og forbrændingsfare
4. Træﬀe tekniske og prak ske forholdsregler, som eﬀek vt imødegår de beskrevne risici
Ad 1) Der fyldes KUN sprit på brændere, der er a ølede, så de kan holdes i hånden Ad 2) man
bruger KUN sikkerhedsﬂasker l at fylde brændere fra. På disse kan sprit IKKE brænde lbage i
ﬂasken (se bilag) Eleverne er instrueret i at bruge sikkerhedsﬂaskerne Ad 3) man er omhyggelig
med at vurdere underlaget eller s lle trangiaen på en plade 4) brænderen holdes i hånden, så man
ikke spilder, spildes der alligevel ﬂy es trangiaen og der tændes ikke op et andet sted, brandsikkert
underlag under brænderen 5) trangiaen s lles et sikkert sted, så den IKKE bliver væltet over elever
eller vegeta on
5. Sikrer, at udstyret er egnet l og lstrækkeligt l den pågældende ak vitet.
At brændere og trangiaer er i forsvarlig stand. Sørger for at der er nok og fyldte sikkerhedsﬂasker l
ak viteten
6. Sikre/ vurdere om medarbejderen har de relevante og nødvendige kompetencer og/ eller
uddannelser l den pågældende ak vitet
Alle lærere/ medarbejdere skal være instrueret i brug af trangiaer og sikkerhedsﬂasker og der ligger
en skri lig vejledning, som alle lærere er bekendte med og kan anvende i undervisningen.
Det vurderes hvilke førstehjælpskompetencer lærerne skal have i forbindelse med ak viteten.
7. Beskriver hvilke forholdsregler, som skal følges eleverne/ børnene/ de unge
Hvordan læreren skal sørge at eleverne får instruk on og kender den skri lige instruks.
8. Sikrer, at gruppen holdes sammen, så alle kan reddes i lfælde af ulykke
Beskriv hvordan man holder overblik over alle trangiaer l ak viteten.
9. Sikrer at der kan lkaldes assistance i ulykkes lfælde (og at assistancen kan ﬁnde ulykkestedet.)
Beskriv hvem der er ansvarlige for, at der al d ﬁndes en opladt mobiltelefon (evt. en bil) under
ak viteten og at man ved, at der er mobildækning på stedet. Adresse på stedet skal også være
kendt, så en evt. ambulance kan ﬁnde frem. Ellers brug evt. 112 APPen, der sender dine GPS
koordinater af sted sam dig med opkaldet.
10. Sikrer at antallet af personer l ak viteten er kendt på skolen/ ins tu onen og er let lgængelig

Sørger for, at der al d ligger en opdateret liste over deltagerne i ak viteten på et givet sted på
skolen. Beskriv hvordan man kan evt. ændre listen, hvis elever tager hjem.
11. Sikrer at der al d afgives sikkerhedsinstruk on inden ak viteten starter.
Beskriv HVEM og hvordan, der er ansvarlig for at give eleverne instruk on/ genopfriskning inden
ak viteten starter.
12. Beskriver hvordan der følges op på u lsigtede hændelser og ulykker
Kort beskrivelse af hvad man som lærer (eller elev) gør hvis der opstår u lsigtede hændelser eller
ulykker. Hvem og hvordan gives der besked l forstander, andre lærer mv. samt en beskrivelse af,
hvordan der følges op på hændelser og ulykker

