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Ved brand
1.

Alarmer redningsberedskabet (brandvæsnet) på tlf.: 112

2.

Der foretages varsling af skolen fra kontoret ved at klokken ringer ved gentagne
korte ringninger. Ved evt. strømsvigt råbes der ”BRAND”.

3.

Alle børn, elever, pædagoger og lærere forlader bygningen i ro og orden og begiver
sig til p. pladsen ved Sognegården. Her optælles børnene af personalet, navn på
savnede personer samt oplysninger om sidste opholdssted inden branden
videregives pr. telefon til kontoret og ledelsen.

4.

Ingen må forlade opsamlingsstedet uden tilladelse.

5.

Lokalerne kontrolleres af en pædagog. (husk at lukke dørene til de enkelte lokaler.

6.

Evt. ventilationsanlæg slukkes af pædagog. Alle medarbejdere og
sikkerhedsrepræsentanten er bekendt med, hvor anlægget afbrydes.

7.

Iværksæt slukningsarbejde om muligt.

8.

Når Redningsberedskabet ankommer:
•
•

anvis brandsted
oplys om evt. savnede personer, og hvor de sidst er blevet set

9.

Børn og voksne kan på p. pladsen ved Sognegården få besked om at begive sig til
evt. alternativ lokalitet f.eks. Herfølge skole.

10.

I tilfælde af andre årsager, hvor man skal forlade institutionen, gives der besked fra
ledelsen.

Ved større ulykker med børn
1.

Stands ulykken

2.

Livreddende førstehjælp

3.

Alarmer ambulance/redningsberedskabet tlf.: 112

4.

Almindelig førstehjælp

5.

Modtag ambulance/redningsberedskabet

Ved andre hændelser f.eks. ekstremt vejrlig, større bygningsbeskadigelser, svigt af vand eller afløb
1.

Vurder situationen og overvej behov for forlængelse af åbningstiden eller flytte til
anden nærliggende institutioner.

2.

Orienter forvaltningsledelsen

3.

Orienter forældre/pårørende

Ved Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (PLOV)
Til forskel fra andre akut opståede situationer er det vigtigt, at vurderer situationen og
tage stilling til om man skal flygte eller barrikadere sig. Se vedhæftet bilag.
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1.

Personale, der opdager en sådan situation, skal varsko SFO/skoleledelsen ved at
ringe til skolens kontor eller kontakte SFO/skoleledelse.

2.

Skoleledelsen skal
•
•

4.

Personalet skal
•
•
•
•

5.

Varsko personalet.
Alarmere politiet på tlf.: 112 og melde om en PLOV-situation.

Flygte eller barrikadere sig afhængig af situationen. Se vedhæftet bilag.
Ved en barrikadering er det vigtigt at alle Placerer sig, så de ikke er synlige
udefra, fra gange og lignende
Forholde sig i ro
Afvent politi eller en ansat, der kalder dem ud.

Skoleledelsen er ansvarlig for
•
•

at personalet orienteres om denne instruks mindst én gang årligt
at nyansatte orienteres om instruksen i forbindelse med ansættelsen
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Ved bombetrusler
I konkrete tilfælde, hvor mistanken er rettet mod en taske/rygsæk eller lign.
1.

Orienter skoleledelsen

2.

Skoleledelsen skal
•
•

4.

varsko hele institutionen.
Påbegynd evakuering til anden institution. På forhånd er udpeget;
Herfølge SFO, Billesborgvej 1, 4681 Herfølge.

Institutionslederen skal
•
•

alarmere politiet på tlf.: 112
oplyse om den evakuering institutionen har iværksat

I det videre forløb har politiet ledelsen – følg deres anvisninger.
5.

Institutionslederen skal orientere forvaltningsledelsen.

Ved diffus trussel, der ikke kan henføres til et konkret sted eller en genstand på
institutionen område, eksempelvis en telefonisk henvendelse
A.

Orienter institutionslederen.

B.

Instutionslederen skal alarmere politiet på tlf.: 112, og orientere om hændelsen og
oplyse om evt. opstartet evakuering.
I det videre forløb har politiet ledelsen – følg deres anvisninger.

C.

Hvis politiet anmoder institutionen om evakuering, iværksæt pkt. 2.

Efter enhver hændelse, når den umiddelbare fare er drevet over
1.

Orienter forvaltningsledelsen.
Forvaltningsledelsen og kommunens krisestyringsstab iværksætter i fornødent
omfang
• kommunens informationsberedskab (beredskabsplanens AC 300)
• kommunens krisestøtteberedskab (beredskabsplanens AC 404)
eller anden assistance.

2.

Ved behov for alternative lokaler, f.eks. til krisestøttearbejdet er nærmeste mulighed
•

Herfølge skole, Scheelsvej 2, 4681 Herfølge.

3.

Østsjællands Beredskab kan kontaktes på tlf.: 56 67 67 10

4.

SSP-koordinator kan kontaktes på tlf.: 56 67 64 10

5.

Medier/journalister henvises til Kommunikationsafdelingen
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Skolens kontaktoplysninger
Institutionens navn:
Adresse:
Tlf.:

Herfølge SFO og UK.
Kirkepladsen 2, 4681, Herfølge.
28792032

Kontaktpersoner:
SFO Leder
Skoleleder
Pæd. afd. Leder
Skolesekretær
Kontaktperson ETK

Jan S. Nielsen
Helle Due Bense
Maja Larsen
Mette Eliasson.
Søren Hartmann

Hjemmeside
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