
 

S.T.O.B. 
Skoleskyderi, Terror Og Bombetrussel 

Ang. skoleskyderi og terror: 

Alarmering: 

VIGTIGT: Brandalarmen må ikke benyttes til alarmering! 
I tilfælde af voldelig eller bevæbnet indtrængen på skolen handler det om at 

undgå panik. Alle skal så vidt muligt væk fra åbne arealer, fx gange, trapper 

og spisesal.  

 Ring straks til politiet på 112  

 Underret de nærmeste omkring dig om truslen 

 Hvis muligt gives besked til krisestab el. kontor  
Kontor: 74541129 

 Krisestab/kontor forsøger derefter at sprede alarmen til 

de resterende undervisere  

Adfærd under situationen  

 Følg proceduren: ”Lås, lig og lyt” 

 Gå ind i nærmeste lokale, lås og barrikader døren. 

Barrikaderne skal være omfattende (borde og stole)  

 Luk vinduerne, træk gardiner for og læg jer på gulvet,  

så I ikke er synlige fra gange, vinduer o.l.  

 Undgå støj!  

 Forbliv i lokalet  

og lyt indtil politi eller ledelsen kalder jer ud.  

 Hvis hændelsen foregår i et af skolens åbne områder  

sørger skolens ansatte for at evakuere elever og kolleger væk fra 

området via brandtrapper og div. udgange, hvis det skønnes sikkert. De 

ansatte sørger for, at alle bringes så langt væk fra området som muligt 

 



 

Ang. bombetrussel 

 Alarmer krisestab (ledelse) og politi 

 Evakuer alle ud så hurtigt som muligt 
Brug gerne brandalarm. Se evt. Brand 

 Før alle så langt væk fra bygninger som muligt 

 

Krisestab lige efter hændelse 

Krisestab skaber sig et overblik  
over skader på personer og bygninger 

Skadede personer behandles akut 

og videre af ambulance/brandvæsen 

Uskadte personaler og elever samles i Hal 1 til debriefing  

Informer forældre 
brug sms-service og bemand skolens telefon 

Forstander forestår kontakt til politi og presse  
(se pressekontakt) 

Tag kontakt til relevante instanser  

ministerium og krisepsykolog for at modtage ekstern hjælp (se Psykisk 

krisehjælp)  

Krisestab efter et par dag:  

I dagene efter hændelsen skaber krisestaben et overblik over forløbet i 

samarbejde med de involverede parter.  

 Etabler et informationsmøde for skolens ansatte, elever 

og pårørende,  
hvor den autoritative udlægning af forløbet fremstilles med mulighed for 

spørgsmål og svar 

 Giv tilbud om krisehjælp til elever og ansatte  
der udviser tegn på kraftig påvirkning  

 Lav en evaluering af det interne beredskab 


