Vedr. specialbadebukser til svømning i forbindelse med inkontinens
Til info:
Der er kommet ændring indenfor bevilling af badebukser til elever med inkontinens.
Handicapafsnittet kan ikke gå ind i ansøgninger vedrørende badebukser, som kun skal bruges i forbindelse med barnets
skolegang. Såfremt badebukserne bruges i fritiden, vil der være mulighed for at søge om, at få dækket udgiften ved
sagsbehandler, som en merudgift i henhold til serviceloven paragraf 41.
Det er forældrenes ansvar på lige fod med idrætstøj at anskaffe disse badebukser – det er ikke Nørrebjergskolens.
Såfremt eleven jf. reglerne, skal bruge sådanne badebukser og ikke har nogle, kan eleven ikke være med til svømning.
Odense Kommunes baderegler er som beskrevet nedenfor.
For elever, der har behov for Aquabukser, men hvor forældrene endnu ikke har fået dem anskaffet, har skolen nogle
brugte, som kan lånes i en periode.
Vi kan ikke garantere alle størrelser, men spørg sekretærerne, så hjælper de med at undersøge, om der er et par, der
passer. Forældre er meget velkomne til at aflevere brugte specialbadebukser på kontoret, hvis de er blevet for små til
ens barn.

Odense Kommunes regler for badning:
Hygiejniske forholdsregler i svømmehaller
Af hensyn til den almindelige hygiejne og vandbehandling må det kræves, at de badende efterlever visse hygiejniske
grundregler, hvorfor regler for badeanlæggets benyttelse bør være opsat i svømmebadsanlæggene på let synlige steder
Disse hygiejniske forholdsregler bør naturligvis følges i alle svømmehaller.

Nørrebjergskolens regler Ifm. Svømmeundervisning i svømmehaller og varmtvandsbassin:
Påklædning i alle bassiner:
Almindeligt badetøj:
Aqua bukser:

Hvis eleven har fuld kontrol over afføring og vandladning.
Hvis eleven ikke har fuld kontrol.
Det er vigtigt, at bukserne passer barnet. Den skal være tætsluttende om ben og mave.
Lynlåsen skal kunne lukkes.
Der bruges egne badebukser.
Bukserne specialsys efter mål, eller kan fx anskaffes her:
http://www.caredesign.dk/product/inkontinens-badebukser-til-drenge-28/
eller her: http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=09033303 eller her:
https://www.babygear.dk/ble-badeshorts-fra-splash-about-green-floral.html
Det er valgfrit, om man vil give eleven ble på indenunder.
Hvis man under eller efter svømmeundervisningen opdager, at eleven har haft afføring i
bukserne har man pligt til at orientere personalet i svømmehallen om det!
Elever, der ofte har afføring i bukserne, kan ikke tilbydes undervisning.
I disse tilfælde bør forældre henvende sig til læge og få ordineret en anal prop. Med denne, samt Aqua badebuks, kan
de tilbydes undervisning i vand

Aqvabukser
Lavet for inkontinente. Kanterne i taljen og på buksebenene sidder helt tæt til kroppen, da de er lavet
af neopren, som er det samme materiale, der bruges til våddragter. Bukserne er syet, tapet og limet for
at undgå vandindtrængen. Alle Aqvabukser laves efter mål.
Badetøj der ligner det badetøj man ellers kan købe, men som samtidig har indbygget en funktionalitet
der gør det særdeles velegnet til inkontinente.
Det er gældende for produktet, at det består at et yderlag som ligner almindeligt badetøj, og samtidig indeholder det et
inderlag med en tætsluttende kant som kan justeres.

Et andet hjælpemiddel er en anal prop. Dette er en slags tampon som føres op i endetarmen, hvor
den udvider sig. Anal proppen hindrer både lækage og problemer med lyd. Det tager tid at vænne
sig til at bruge en anal prop. Men er man udholdende og tålmodig, kan dette være et godt
hjælpemiddel for nogen.

