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Så här kommer dagen att gå till: 

Ni blir avsläppa av bussen vid Hammarskogs herrgård. Sedan går ni ner till Hammarskogs 

badplats, där vi från naturskolan möter upp. Enklaste vägen att till badplatsen är som den 

röda linjen på kartan visar.  

Hej och välkomna till 

en dag vid vattnet! 
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När ni kommit ner till badplatsen har vi från naturskolan en 

genomgång om vilka regler som gäller, säkerhet och 

flytvästar.   

Vi har 3 huvudregler som vi talar om för eleverna: 

Vi har två typer av flytvästar det ena är enklare flytvästar och det andra är räddningsvästar 

 

 

Efter genomgången får elever ta på sig en flytväst som passar dem. Oftast brukar fler än de 

som är icke simkunniga ta en räddningsväst.  

 

När alla elever fått på en sig en 

flytväst, får eleverna stå på bryggan 

medan vi från naturskolan går 

igenom hur man ror och paddlar och 

lite mer säkerhet och regler. Vi har 

en säkerhetsbåt som vi kan plocka 

upp kapsejsade elever med. 

  

• Alla elever måste ha flytväst på sig i 

båtar/kanoter och på bryggan!  

 

• Man får inte skvätta vatten på varandra.  

Skälet till det är att om det är kallt eller bara blåser 

börjar man frysa väldigt fort om man blir blöt.  

 

• Inga elever får åka i säkerhetsbåten 
(förutom om vi måste plocka upp dem, om de 

ramlat i vattnet, såklart) 

Vi på naturskolan 

ansvarar för att informera 

om säkerhet, regler osv.  

Ni som lärare ansvarar för 

att eleverna följer de 

regler vi har! 

 

De enklare flytvästarna är för 

elever som är simkunniga och 

känner sig trygga vid vattnet. 

Räddningsvästarna är för de 

som inte är simkunniga eller de 

som känner sig osäkra.  
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Här några fler saker som är viktiga för er lärare att veta:  

- Ni avgör vilka barn som får följa med i roddbåtar (även om de inte är 100% 

simkunniga)  

- Barn som inte är simkunniga får inte vara i kanoterna utanför bryggorna – de kan få 

prova på mellan bryggorna på grunt vatten under er uppsikt. 

- Alla elever måste följa våra anvisningar om vilka områden/väderstreck de får 

ro/paddla i.  

I princip börjar vi alltid i motvind! Om för många flytetyg sprider sig över för stort 

område räcker inte en säkerhetsbåt till!  

 

Sen ger sig eleverna ut på vattnet.  

För några elever är det här första gången de är i en liten båt. Vissa elever tycker det är 

väldigt obehagligt. Det är jätteviktigt att eleverna i sin egen takt och efter sin förmåga får 

testa hur det är. Det är aldrig något tvång att eleverna måste ut på vattnet. 

När de har håll på ett tag är det dags för lunch. Ni har med lunch från skolan. Det går bra att 

ni har med grillmat*. Vi kan hjälpa till att starta elden men sedan är det ni som får ta hand 

om grillningen. Vi från naturskolan kommer behöva stå på bryggan för att ha uppsikt om 

något skulle hända som gör att vi måste åka ut med säkerhetsbåten.  

Ni pedagoger som följer med eleverna behöver också vara beredda på att ni 

kan behöva hjälpa eleverna att ro tillbaka båtarna till stranden. Om eleverna 

inte orkar ta sig tillbaka, till exempel om vinden tar i och deras teknik för att ta 

sig fram på sjön inte räcker till – så behöver vi åka ut med er och släppa av er i 

båtarna – så får ni hjälpa till i de båtar som har det jobbigt. Det kan helt enkelt 

ta för lång tid att få in alla med hjälp av bara säkerhetsbåten.  

Det bra också bra om ni funderar på om det är något mer ni vill göra. Vi kan till exempel ta 

med håvar, så elever som tröttar på att åka båt och kanot, kan håva småkryp i vattnet till 

exempel.  

Dagen avslutas sedan med att vi alla tillsammans lägger tillbaka kanoter och ror tillbaka 

båtarna samt har en kort avslutande samling. 

Eftersom vi på naturskolan inte känner er 

elever, vi kan som sagt inte namn och vet 

inte hur de reagerar på tillsägelser, är det 

viktigt att du som lärare ser till att eleverna 

följer regler och har rätt flytväst på sig och 

att alla har någon att åka med. 

*OBS! Om det är totalt eldningsförbud kan vi inte elda (eller ens tända briketter)  

   och då kan ni inte grilla er mat.  
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Vid dåligt väder 

- Starka vindar medför en allvarlig risk kan det 

hända att vi inte kan ta ansvar för att släppa ut 

eleverna på sjön. Oftast kan vi ana det i 

väderrapporten någon/några dagar i förväg, då 

diskuterar vi det med er via e-post eller telefon. 

- Om det regnar får ni, gärna tillsammans med 

eleverna, bestämma hur vi gör. Vi som jobbar 

här har kläder så att vi kan vara ute i regn – men 

om det också blåser blir det ofta väldigt kallt för 

eleverna. 

- Om det skulle bli åskväder så pausar vi 

sjöaktiviteterna tills åskan gått över. 

 

Om vi inte kan vara på sjön pga. dåligt väder kan vi troligtvis inte erbjuda er en annan dag på 

vattnet. Vi är i stort sett fullbokade! (Vi försöker dock ge er förtur nästa bokningsomgång.) 

Om det är dåligt väder, kan ni, komma till oss i alla fall och vi kan ha en dag i skogen och 

bygga regnskydd och elda i stället, håva småkryp, eller göra något annat.  

 

Om det blir plötsliga skurar så att ni blir blöta, eller om någon kapsejsar så finns tillgång till 

värmestugan, och vårt ”ute-rum”, ett tak med en eldstad (om det inte är någon annan klass 

där). Alla dessa platser ligger ca 800 m. promenad från badplatsen (se karta på första sidan 

början). Vi kan dock inte avbryta en dag för att en elev blir blöt och fryser.  

Därför är det jätteviktigt att eleverna har med sig torra reservkläder! 

 

 

Övrigt 
- Fiske, vi tillåter inte kastspön under våra dagar – det kan medföra allvarliga skador. 

Däremot kan man få meta, om man tar med egen utrustning och på platser och tider 

som vi anpassar efter båtaktiviteterna – men det är du som lärare som bestämmer. 

- Mobiltelefoner, kan vara smart att lämna hemma, eller i alla fall på land – om man 

inte har helt vattensäkra sådana. Dock är det väldigt trevligt att kunna visa bilder och 

film på kommande föräldramöten – och, med bilder/film kan man följa upp dagen 

hemma och göra kopplingar till lgr-11 t ex. 

- Bad…, soliga dagar i maj/september kan det vara svårt att stoppa elever som vill 

bada, även om det är kallt i vattnet. Ni (och föräldrar) får ta ansvar för eventuellt 

badande. - Det kan ju i och för sig vara lovvärt att pröva sin simförmåga i sjövatten…  
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Några badregler behöver följas för att badet ska bli säkert:  

 

- Vi från naturskolan tillsammans med er lärare bestämmer var och när eleverna får 

bada  

- Det är ni lärare som har uppsikt över de badande eleverna och ansvar för elevernas 

säkerhet.  

- Man får absolut inte dyka från bryggorna det är väldigt grunt!!! Man får hoppa men 

då ska man först undersöka att det är okej under ytan. Vi har varit med om en gång 

då någon slängt i en cykel vid en av bryggorna.  

- Om det är många som badar är bra att du som lärare ser till att man har en 

badkompis. Det betyder att två elever har koll på varandra, när den ena ska hoppa i 

och är under vattnet håller den andra koll på den och vice versa.    

- Inget knuffandes på bryggorna eller i vattnet.  

 

 

 

Varmt välkomna! 

Har ni några frågor,  

hör av er! 

 


