
 

 

NLS- instruktør i Livredning nivå 1, modul livredning og 
svømming 

Adresse: Hoved kontoret,Drammensveien 288, Lysaker (og Sjøholmen)  

 

Dag 1: Oppmøte Drammensveien 288, Lysaker  
 
09:00 – 09:30    Introduksjon av kurset, presentasjon av deltakere.  
09:30 - 10:00     Om det forebyggende perspektivet: Tilsyn og sikkerhet for tidlig redning  
10:00 -10:20      Observasjon av video. Drills og øvelser om å tråvannet, sidesvømming og 

brystsvømming.  
10:20 -10:35      Pause 
10:35 – 11:15 Om oppdagende læring, positivt læringsmiljø og motivering. Hvordan formidler 

til barn og voksne. Repitisjon av vannets egenskaper.   
11:15 – 12:00     Rammeplan for kurset «Livredningskompetanse». (Tidligere Lærekurset) 

Gjennomgåelse av kursmaterialet (PPT om tilsyn og tidlig redning og HMS 
mappe med registrerings skjemaer).  

12:45 Lunsj og reise til Bassenget (Hundsund bad) 
 

13:00 – 15:15    Praksis i vannet:  

                             Risikoanalyse inne.  
                             Mekaniske prinsipper for bevegelse i vann for livredning. 
                             Drills i grunnleggende bevegelser.  
                             Teknikk for videregående svømming og livredning. 

Livredningsteknikker, veiledning og øvelser.  
Gruppearbeid: Øvelser og progresjoner -utprøving på hverandre. 

                             
15:30 -17:00   Spørsmål og oppsummering  

 

Dag 2: Oppmøte på Ingierstrand/Sjøholmen 
09:00 – 09:30  Risikoanalyse av uteområdet og tiltak 

09:35 – 09:50  Gruppearbeid: Sikring av grupper i, ved og på vann. Forlenget arm og bruk av 
redningsutstyr fra strand. (Nivå 1) 

                              Forlengede arm og redning i vann, kameratredning i kano. (Nivå 2) 

10:00 – 12:00    Svømming med klær: gjennomgå viktig livreddende ferdigheter. 
                             Livredningstrening. Øving med brett, kajakk/kano eller båt. (nivå 1 og 2) 
                             Redning i vann.           
                              
(Pause og omkledning tilpasset vind og vær) 
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12:00 – 12:45 Lunsj  

12:45 - 13:30 Organisering av turer i strand sonen, vurdering av værforhold og strøm.(Nivå 1) 

                             Organisering av turer i vannet og forebyggende tiltak,   (nivå 2) 

                            Værforhold, kart og navigering, sjøvett  

13:30 - 14:15 Om bekledning, nedkjøling  og hvordan gjenvinne varme. 

                            Aktiviteter på strand og i vann for skolebarn 

                            Stafetter for barn og ungdom 

 
14:15 – 15:30    Praksis ute: caser, spesielle situasjoner – knyttet til nakkeskade m.m.  Øvelse på 

å lede redningsaksjon m.m. 
15:45 – 17:00 Oppsummering. 

 

 

 


