
BRAND  

Til personale: 
• Bevar ro og omtanke. 
• Sluk ilden, såfremt det kan gøres omgående. 
• Alarmer personer, der kan komme i fare. 
• Aktiver brandtryk 
• Alarmer brandvæsenet, kald 112. 
• Luk døre og vinduer til brændende rum  

og hold dem lukket, til slukningshjælpen er klar. 
• Alarmer skolens krisestab (forstander, vice-, pedel). 

Krisestab: undersøg på ABA, hvor det brænder. 
• Placer kontaktperson v. Ungdomsskolevej 

(info t. indsatsleder - hvor brænder det? Evt. personer i bygningen. 
Oversigtskort findes på vagtværelse) 

• Udskriv vagtbog, hvis muligt (Husk kuglepen, gerne flere) 
Ellers brug mobil, comp. i rengøringsrum (Hal) eller på lærerværelse 

• Gå til samlingssted (Græs foran fysik)  
Hvis alarm mens der er undervisning, så send lærere rundt i klaserne 
for at samle folk. (Der er ikke alarm i klasser) 

• Send eleverne til sikkert sted (festsal/Hal1) – bliv på 
samlingssted til alle er sendt i sikkerhed. 

• Tæl op på elever og personale.  
(Elevliste på vagtværelset el. Hal 1) 
Hal 1:  Drengeafdelinger under haluret - Pigeafdelinger modsat  
Festsal: I egne afdelinger 
TAP og lærere stiller sig hver for sig i 2 grupper 

• Giv besked til kontaktperson, hvis nogen mangler 
Telefonnr.:  Forstander:  20 24 11 29 

Viceforstander: 29 27 11 29 
Pedel:  40 84 11 29 



BRAND 
Til elever: 

1. Bevar ro og omtanke. 
2. Sluk ilden, såfremt det kan gøres omgående. 
3. Alarmer personer, der kan komme i fare. 
4. Aktiver brandtryk 
5. Luk døre (lås ikke) og vinduer til brændende rum og 

hold dem lukket, til slukningshjælpen er klar 
Tænd lyset også i dagtimer 

6. Alarmer skolens personale 
7. Gå hurtigst muligt - men i ro ned på græsset foran fysik. 

Bliv her til nærmere info. 
8. Lærer fortæller, hvor du skal gå i sikkerhed  

 
Sæt jer afdelingsvis –  
Hal 1:  drenge under haluret og piger modsat ende. 
Festsal: i egne afdelinger. 

 
Bliv i lokalet!! 

 
 

Bliver du overrasket af røgen, skal du blive helt nede ved 
gulvet. 

Beskyt næse og mund med et klæde og kryb mod den 
nærmeste udgang eller luk døren til rummet og giv dig til 

kende i et åbnet vindue 
	



BRAND  

Krisestab: 

• Vurder krisen 
- Hvad er der sket? 
- Er nogen i fare? 
- Hvilke voksne er til stede? 
- Hvor på skolen er krisen? 
- Er der meldt alarm til myndigheder/internt på skolen? 
- Hvad er status på eleverne?  

• Alarm 112 
• Få styr på informationsmateriale 

Elev-, personaleliste, oversigtskort på vagtværelse + Hal 1 
Udskriv vagtbog, hvis muligt – ellers brug computer i rengøringsrum 
(hal) el. lærerværelse. Husk kuglepen (gerne flere) 

• Placer ressourceperson v. Ungdomsskolevej  
Instruer vedkommende (kan være en elev) 
(info t. indsatsleder - hvor brænder det? Evt. personer i bygningen. 
Oversigtskort findes på vagtværelse) 

• Gå til samlingssted (Græs foran fysik)  
Hvis alarm mens der er undervisning, så send lærere rundt i klaserne 
for at samle folk. (Der er ikke alarm i klasser) 

• Send eleverne til sikkert sted (festsal/Hal1)  
– bliv på samlingssted til alle er sendt i sikkerhed. 

• Tæl op på elever og personale.  
Fordel opgaver blandt tilstedeværende personaler 
Elevliste på vagtværelset el. Hal 1, kuglepen  
Hal 1:  Drengeafdelinger under haluret - Pigeafdelinger modsat  
Festsal: I egne afdelinger 
TAP og lærere stiller sig hver for sig i 2 grupper 

• Giv besked til ressourceperson, hvis nogen mangler 
• Når der er ro på – send varslings-SMS til forældre 
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