
Eksempler på hendelser som kan oppstå i forbindelse med opplæring og bading 
# Hendelse 

1 Drukning / sekundær drukning 

2 Elev kommer bort fra gruppen/klassen (på land og i vann (bevege seg ut av 
området, i vannet, vi skal jobbe i (dypt, uoversiktlig) 

3 Lærer mister oversikten over hvor mange som er i vannet 

4 Tilsynsperson på land må håndtere flere oppgaver enn å ha tilsyn over de i vannet  

5 Elevene kan havne i strømninger (over/under), tilløp til en bekk/rør eller lignende, 
høye bølger, dårlig sikt 

6 Elevene kan ha svakere forutsetninger for å være trygge i vannet enn antatt, miste 
kontroll, komme under vann og bli stresset 

7 Panikk / angst 

8 Elevene kan gjennom lek havne i mer alvorlige hendelser som f.eks. å dytte 
hverandre under vann 

9 Elev "tøffer" seg og utfordrer reglene flere ganger 

10 Elev treffer bunnen ved stuping / hopping (nakkeskade) 

11 Dårlig sikt (både til lands og til vanns) 

12 Elev får uventet reaksjon i vannet (f.eks. hyperventilerer) 

13 Værforhold: vind / regn / torden / tåke 

14 Temperatur er for lav i vann og/eller på land 

15 Generell nedkjøling eller hypotermi 

16 Elevene kan skade seg (tråkke på noe, skrape seg, kutte seg/sår, skli/falle og 
vrikke/fallskade – gress, sand, klippe, molo)  

17 Elever med medisinske utfordringer / sykdom 

18 Elev får anafylaktisk sjokk (allergisk reaksjon på noe) 

19 Elev blir forgiftet av badevannet 

20 Kramper 

21 Brent av brennmanet, bitt 

22 Tråkk på fjesing 

23 Solbrent 

24 Uvedkommende gjester (badeplass er offentlig) 

25 Båter som kommer i svømmesonen (påkjørt av båt) 

26 Elev blir påkjørt ved kryssing / ferdsel langs trafikkert vei 

27 Skader ved sykling tur / retur 

28 Mangelfulle adkomstmuligheter for redningspersonell 

29 Mangel på mobildekning 

30 Mangel på rednings- og førstehjelpsutstyr 



Tiltaksplan og/eller føre-var-plan 

For å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens må det iverksettes ytterligere tiltak. 

Dette eksemplet er hentet fra virkeligheten: 

1. Den opprinnelige tiltaksplanen hvor flere elever allikevel ble borte. 

# Hendelse Årsak Sannsynligh
et 

Konsekven
s 

Tiltak 

1 Elev kommer 
bort fra 
gruppen/klass
en 

For liten kapasitet, 
for dårlig 
organisering/overs
ikt over alle elever 

Lite 
sannsynlig 

Katastrofa
l (alvorlig 
skade, 
mulig død) 

Forebyggende 
tiltak:  
Voksen ved hver 
stasjon 

Skadebegrensen
de tiltak:  
Telle elever 

Kunne 
gjennomføre 
livredning, HLR, 
hjertestarter, 
alarmplan 

2. Ytterligere tiltak må da iverksettes for å forhindre lignende situasjoner. 

# Hendelse Årsak Sannsynligh
et 

Konsekve
ns 

Ytterligere tiltak: 

1
a 

Elev kommer 
bort fra 
gruppen/klass
en 

For liten kapasitet, 
for dårlig 
organisering/overs
ikt over alle elever 

Lite 
sannsynlig 

Etter 
ytterligere 
tiltak: 

Usannsynli
g (1a) 

Katastrofal 
(alvorlig 
skade, 
mulig død) 

Forebyggende 
tiltak:  
Elevene blir alltid 
fulgt gruppevis 
av en lærer 
mellom 
stasjonene hvor 
opplæringen 
foregår 

Skadebegrensen
de tiltak:  
Telle elever 
jevnlig og ved 
forflytning 

 


