
 
 

 
 

Sikkerhedsinstruks ved ATV-kørsel indenfor 
skolens matrikel på Billeshave Efterskole 

 

Udarbejdet 1. september 2022 

Identifikation af reder:  

Forstander 

Lars Bendtsen     Tlf.: 64406094 

Billeshave Efterskole    Tlf.: 20940941 

Billleshavevej 51 

5500 Middelfart 

Primære undervisere/instruktører:  

Karen R. Nellemann  

Karina Nielsen 

Stephanie C. Fangel    

Denne sikkerhedsinstruks gælder for ATV-kørsel i undervisning og fritid på skolens matrikel. 

Skolens rideansvarlige har gennemgået teori, sikkerhedsforanstaltninger, instrueret samt 

overværet en køreprøve, inden eleverne må benytte skolens ATV-er, uden læreropsyn. 

Herudover at nøglerne til skolens ATV -er, altid er låst inde i en safetybox, før og efter brug 

af ATV-erne. 

 

Forventninger og krav til underviserne i forbindelse med brug af ATV på skolens matriklen.  

At man har uddannet og undervist pigerne i sikkerhed og færdsel i forbindelse med brug af 

ATV.  

At man løbende følger op på at pigerne overholder de indgåede regler/sikkerhedsinstrukser. 

At man sikrer pigerne, er vel instrueret i at køre forsigtigt og udvise agtpågivende hensyn i 

forhold til skolens øvrige elever, ansatte og de heste der befinder sig i områderne hvor ATV-

erne bliver brugt.  

At pigerne ikke har adgang til koden til safetybox, hvor nøglerne til skolens ATV befinder sig. 

At koden til denne boks skiftes med jævne mellemrum i løbet af et skoleår. 



 
 

 
 

At pigerne er instrueret i, at skolens ATV-er er uden nummerplade, og derfor på intet 

tidspunkt kan befinde sig på offentligvej. 

At pigerne er instrueret i, samt overholder at skolens ATV-er er et arbejdsredskab der kun 

bliver brugt i forbindelse med: 

- Mugning af bokse og marker. 

- Transport af wrap og udstyr på skolens matrikel i forbindelse med daglige pligter. 

- ATV-erne primært er til brug af staldvagterne på hverdage samt i weekender. 

 

Krav til elever 

At man er bekendt med kommunikations- og sikkerhedsprocedure, inden brug af ATV. 

At man har bestået intern teori, samt køreprøve.  

At forældre har accepteret at eleven må bruge skolens ATV-er i og uden for undervisningen. 

Eleverne skal medbringe en mobil med indkodet nr. på vagttelefon, så snart de bruger en af 

skolens ATV-er  

At eleverne, med det samme, afleverer nøglerne til skolens ATV-er til deres ridelærere eller 

tilsynslærer, efter endt brug. 

 

ATV-aktivitet på skolens matrikel.  

Normalt brugte steder på Billeshave Efterskole hvor skolens ATV-er er i brug. 

Ved undervisning, daglige pligter og staldvagter på hverdage samt weekender, bruges skolens to ATV-er 

primært på de to staldområder, samt løbegangen ned til foldene hvor hestene opholder sig. Herudover 

bruges ATV-erne også på selve foldende i forbindelse med arbejde dernede. 

På Billeshave Efterskoles matrikel kan man på nedenstående kort se de indtegnede områder, hvor pigerne 

skal bruges skolens ATV-er, samt de kørerruter der er, mellem områderne.  

 

 

  

 



 
 

 
 

 

Identifikation af risici  

Mulige risici ved ATV-brug på skolen:  

Eleven kører ikke efter de anviste regler. 
Eleven har synshandikap eller andet handicap, som der bør tages hensyn til. 
Eleven køre galt med skolens ATV, eleven laver skade på sig selv, i forbindelse med ulykke på 
ATV eller eleven laver skade på andre, i forbindelse med ulykke på ATV.  
Eleven laver skade på levende dyr, i forbindelse med ulykke på ATV.  

 

  

Tiltag til at imødegå risici  

Indledende teori, instruktion, undervisning samt prøve, plus daglige instruktioner fra de tre 

ridelærere er fundamentet for at undgå brud på anviste regler. Der ligger også en liste i 

safetyboxen med de piger som har bestået teori samt praktisk prøve, og derved åbnet 

tilladelse til at bruge ATV-erne.  

Ved indmeldelse på Billeshave Efterskole oplyser forældrene om evt. sygdomme, 

synshandicap, kroniske skader, diagnoser m.m. der kan have betydning for brug af skolens 

ATV. Elevernes forældre/værge skal ved indskrivning herudover give samtykke til at eleven 

må deltage i teori, undervisning, instruktion samt efterfølgende brug af skolens ATV-er i 

undervisning samt fritid/staldvagt. Der foretages individuel vurdering, i samråd med elevens 

forældre, hvis det formodes at eleven har et synshandicap eller anden form for handicap, der 

kan øge sandsynligheden for en ulykke på skolens ATV. 

Gennem teori og sikkerhedsinstrukser bliver eleverne oplært i hvordan man tilkalder hjælp 

via skolens hovednummer, skolens vagtmobil eller 112. Er der voksne til stede tilkaldes disse 

også, således der er flere til at afhjælpe en evt. ulykke.  

Hvis der er en hest involveret i en ulykke med skolens ATV, tilkaldes enten en ridelærer eller 

en tilsynslærer, der sammen vurderer om der skal tilkaldes en dyrelæge. Drejer det som en 

hest til en privatrytter, kontaktes ejerne hurtigst muligt, og er med i vurdering om tilkaldelse 

af dyrelæge. 

 

 

Assistance 

Det grundlæggende princip for alt brug af skolens ATV-er, er sikkerhed og forsigtighed, samt hensyntagen 

til alle andre der færdes på matriklen. Brydes nogle af disse principper, eller brydes nogle af de 

sikkerhedsinstruktioner der er opnået gennem teori, undervisning samt instruktioner fratages muligheden 

for at bruge skolens ATV-er   



 
 

 
 

Ved ulykke alarmeres redningstjenesten via mobiltelefon (112).  

Derefter kontaktes skolens forstander/tilsynslærer (64406094 / 20940941 ).  

Eleverne er instrueret i at blive samlet ved en ulykke.  

 

 

 


