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A. Ved brand på skolen
Ansatte har ansvar for at sikre, at eleverne bliver bragt i sikkerhed
Når brand opdages:
Forholdsregler for medarbejder:
Ring 112 (der informeres om sted og adgang)
Kontakt skolens ledelse 97 32 31 00 (der informeres om sted og situation)
Yd evt. førstehjælp
Bekæmp ilden, hvis muligt
Skolens ledelse sender alarmsignal med skolens ringeklokke: 1 minuts konstant ringning.
Tager forholdsregler for elevernes og egen sikkerhed.
Flygt ud gennem branddør til opsamlingssted foran hallen
Ved opsamlingssted foran hallen:
• Fortsæt evt. førstehjælp af tilskadekomne.
• Elevoptælling (læreren tæller op og giver melding til ledelsen)
• Forbliv samlet til alarmen afblæses.
Alarm afblæses ved mundtlig besked fra ledelsen
Forholdsregler for ledelsen:
• Sikre at politiet er alarmeret
• Alarmsignal via skolens ringeklokke
• Samarbejde med udrykningsfolk: Afblæsning af alarm efter godkendelse af
myndighederne

B. Stærkt truende adfærd – herunder
skoleskyderi
Ansatte har ansvar for at sikre, at eleverne bliver bragt i sikkerhed
ved stærkt truende adfærd/skoleskyderi.
Når en voldshændelse observeres/der høres skud:
Forholdsregler for medarbejder:
Ring 112 (der informeres om sted, situation og adgang)
Kontakt skolens ledelse (der informeres om sted og situation). Kontor: 97 32 31 00
Yd evt. førstehjælp
Skolens ledelse sender alarmsignal med skolens ringeklokke: SOS = tre korte/tre
lange/tre korte ring.
Ved ophold i lokale: Lås døren, rul gardiner for hvis muligt og undgå al støj.
Udøv førstehjælp hvis nødvendigt.
Ved ophold i åbne arealer/på gang/toilet: Søg ind i nærmeste lokale,
Sikring af, at ingen er synlige på gangene.
Elevoptælling (læreren har ansvar for sit hold)
Forbliv samlet til alarmen afblæses
Alarm afblæses ved mundtlig besked fra ledelsen.
Forholdsregler for ledelsen:
Ansvarlig er rektor, sekundært vicerektor og kollegieleder, der sikrer
• at politiet er alarmeret
• Alarmsignal via skolens ringeklokke
• Samarbejde med udrykningsfolk
Når hændelsen er overstået:
Afblæsning af alarm mundtligt: Ledelsen, efter godkendelse af myndighederne
Kontakt til relevante myndigheder (politi/kommune/ministerium): Rektor
Hurtig og præcis information til elever/personale: Vicerektor
Hurtig og præcis information til forældre/pårørende: Kollegieleder
Kontaktperson til bestyrelse/øvrige ansatte: Vicerektor
Pressemeddelelse på hjemmeside: Rektor/PR-ansvarlig
Information til pressen: Rektor
Organisering af personlig kontakt fra elev til elevhjem
Opstart af kriseberedskab med psykologer, præster m.m. efter aftale med myndigheder:
Kollegieleder
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