
    

 
Välkommen till Havsklubben! 
 
Havsklubben är ett dagläger för barn som är nyfikna på havet och födda 2009 - 2013. Under lägret är vi mycket 
utomhus och upptäcker naturområdet Öresund och samspelet med människan genom roliga aktiviteter och 
utmaningar. 
 
Tider    Antal 
Tvådagarsläger Havsklubben 20-21 juli kl. 09.00 – 16.00 8 deltagare 
Tvådagarsläger Havsklubben 10-11 augusti 09.00 – 16.00 8 deltagare 
 
Plats 
Lägret börjar och slutar på naturum Öresund på Ribersborgsstigen 4 i Malmö både dag 1 och dag 2. Aktiviteterna dag 
1 genomförs i och vid naturum Öresund. Dag 2 gör vi en båttur från brygga 7 utanför naturum Öresund till piren vid 
Luftkastellet vid Öresundsbron och tillbaka igen. Övrig tid dag 2 är vi vid naturum Öresund. 
 
Kostnad 
Havsklubben är kostnadsfri. 
 
Ledare 
Naturvägledare/pedagoger på naturum Öresund är ledare. 
 
Säkerhet 
Säkerheten under lägret är viktig, läs riskbedömning på sidan 2. 
 
Aktiviteter i stora drag 
 

Dag 1  
• klurig samarbetsövning för att lära känna varandra 
• utprovning utrustning 
• håvning. 
• snorkling 

 
Dag 2 

• båttur till piren vid Luftkastellet för bad och snorkling från båt 
• sommarhäng vid stranden med olika vattenaktiviteter 

 
Ta med: 

• oömma kläder och skor efter väder 
• badkläder och handduk 
• ombyte kläder 
• favoritmat till lunch 
• vattenflaska 
• solskydd (keps, solhatt, solglasögon) 

 
På naturum finns: 

• solkräm (smörj in barnen på morgonen, så fyller vi på under dagen) 
• vatten  
• frukt 
• snälla ledare J 

 

 

 

 



    

Riskbedömning för sommarverksamhet och Havsklubben 2022 

Nedan följer en bedömning av vilka olycksrisker som kan finnas under sommarverksamheten och Havsklubben 2022. 
Vi redogör även för förebyggande åtgärder samt åtgärder om olyckan a ̈r framme.  

Gemensamt för sommarverksamheten och Havsklubben  

1. Ej allvarliga olyckor som stukningar, mindre fallskador, skrubb-, skär- och rivsår, mindre 
brännskador, solbränna, lindriga bistick, ”solsting” etc.  

Förebyggande åtgärder 
Första förbandslåda, solkräm, kylbalsam, dricksvatten finns tillgängligt i alla verksamhetslokaler. Personal har 
uppdaterad Första hjälpen-kunskap. 

Om olyckan är framme:  
Omplåstring, stödförband, vätska, vila etc. Om skadan bedöms som allvarlig eller bör kontrolleras omgående, 
kontaktar vi vårdnadshavare, uppsöker läkare och/eller tillkallar ambulans.  

2. Arbete vid grillplats eller motsvarande med risk för allvarligare brännskador. 

Förebyggande åtgärder 
Ledare/personal finns med på platsen hela tiden. Vatten finns tillhands.  

Om olyckan är framme:  
Första hjälpen samt uppsöka läkare eller tillkalla ambulans.  

3. Arbete vid, i och på vatten med risk för drunkning. 

Förebyggande åtgärder 
Vid användning av vadarstövlar fa ̊r deltagarna inte gå djupare än till midjan. Varselväst ska alltid användas när vi 
håvar, snorklar eller i annan bokningsbar verksamhet i och på vatten. Flytväst används alltid vid alla båtfärder och  det 
finns alltid minst en vuxen med i båt. Personal som framför båt har genomgått Fartygsbefäl VIII. All personal har 
genomgått utbildning i HLR (Hjärt- och lungräddning). 
 
Om olyckan är framme: 
HLR samt tillkalla ambulans.  

Specifikt för sommarverksamheten 
Vårdnadshavare är ansvariga fo ̈r barn som deltar i naturum Öresunds sommarverksamhet. 

Specifikt för Havsklubben  
Mellan kl 09.00 och 16.00 under lägerdagarna ansvarar ledarna för deltagande barn. Under övrig tid är 
vårdnadshavare ansvariga. Varje morgon och inför varje aktivitet har vi en genomgång där vi talar om vilka regler och 
förhållningssätt som gäller. Ansvariga ledare ser till att mobiltelefon, lista med telefonnummer till vårdnadshavare, 
uppgifter om eventuella allergier etc, samt första förbandslåda finns tillgängliga under hela dagen.  

Barnen prickas av kontinuerligt under dagarna. Dagsplanering och schema finns tillgängliga hos 
verksamhetsledare/föreståndare eller ersättande personal om verksamhetsledare/föreståndare har semester. 
Ansvariga ledare har utbildning i Första hjälpen samt HLR. 
Ansvarig ledare eller feriearbetare följer med om någon beho ̈ver gå ifrån på en toalett som ligger avsides. Alla 
deltagare har oömma skor både på land och i vatten, undantag görs vid aktiviteter på stranden vid havet. Barnen 
uppmanas ta med extra dryck, kläder och solskydd vid stark värme och sol. 


