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1. Formål og distribution 
 

Beredskabsplanen er et arbejdsredskab for alle ansatte og kursister på Aarhus HF & VUC. 

Planen forholder sig til ”unormale” situationer i hverdagen og beskriver, hvorledes den enkelte 

mest hensigtsmæssigt forholder sig i de enkelte situationer.  Sikkerhed er et fælles ansvar, og 

alle ansatte har pligt til at reagere i forhold til ”unormale” situationer. 

Ved unormale situationer forstås situationer, der opstår pludseligt, og som påvirker 

muligheden for på sikker og pålidelig vis at gennemføre almindelig undervisning og/eller 

almindelige arbejdsfunktioner i kortere eller længere tid, som f.eks.: 

• Brand  

• Ulykker 

• Overfald 

• Skyderier 

• Trusler 

Planen skal være kendt af alle ansatte og være tilgængelig for alle ansatte. Planen skal derfor 

udleveres ved ansættelse, opbevares tilgængeligt i receptionen samt være tilgængelig på intra.  

Det er afdelingsledernes ansvar at alle ansatte i afdelingen gør sig fortrolig med indholdet.  

Serviceafdelingen sikrer at alle relevante instruktioner er tilgængelige ved trappeløb og på 

gangarealer. 

Arbejdsmiljøudvalget og administrationschefen har ansvaret for at planen løbende revideres. 
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Indgang B via N. J. Fjords Gade 

Indgang C via 

Ingerslevs 

Plads 

Indgang A via Dalgas Avenue 

Indgang D via gården 

2. Oversigt med benævnelse af bygningens dele og indgange 
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3. Oversigt over opsamlingssted ved 

evakuering og placering af 

udrykningskøretøjer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

= adgang for brandfolkene til          

ABA-central 
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4. Alarmering/livstruende Instruks 

(Generel) 
 

• Tryk 1-1-2 

• Forlang ambulance eller 

• Forlang politi 

Forsøg at forholde dig roligt og oplys så vidt muligt: 

• Sted: Dalgas Avenue 2 (præciser indgang (A, B, C eller D) 

• Hvad: F.eks. alvorlig tilskadekomne, overfald, etc. 

• Øvrige oplysninger: Ulykkens omfang, om der evt. er alarmeret i relevante bygninger, etc. 

• Hvem: oplys navn og hvor du ringer fra (lokalnummer, lokalenummer eller lign.) 

Kontakt herefter straks en fra ledelsen på lokalnummer eller mobiltelefon: 

Erik Ernø-Kjølhede  87322565 – 23 44 68 14  

Storm Rasmussen  87322510 – 22 80 29 70  

Michael Sandberg   87322530 – 40 30 39 94 

Per Lund    87322545 – 20 97 17 45 

 

Få kollegaer/kursister som er placeret uden for bygningerne til at hjælpe myndighederne med at finde 

stedet hurtigst muligt (se kortet) 

Stands ulykken, begræns ulykken – om muligt, ellers: 

Varsko andre, red personer i fare. 

FØLG I ØVRIGT RELEVANTE INSTRUKSER FOR EVAKUERING, BARRIKADERING, FØRSTEHJÆLP! 
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5. Nyttige telefonnumre 
 

HVAD HVEM NUMMER 
ALARM ALARMCENTRALEN 112 

POLITI AARHUS POLITI 114 ELLER  8731 1448 
VAGTLÆGE  7011 3131 

SKADESTUE  7011 3131 
ELEVATOR  OTIS 4488 8900 

PEDELLER 
 

Henrik Tagesen 
Ahmad Mohamad Dirawi 
Aftenlukker 
(mellem kl. 16 – 19 på hverdage) 

5122 2697 
2116 9723 
4030 2250 

RECEPTIONEN  
 

 8732 2592/8732 2601 

LEDELSEN Erik Ernø-Kjølhede 
Storm Rasmussen 
Michael Sandberg 
Per Lund 

8732 2565/2344 6814 
8732 2510/2280 2970 
8732 2530/4030 3994 
8732 2545/2097 1745 
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6. Brand- og evakueringsinstruks 

 

1. Aktiver varslingsanlægget (de røde bokse, som findes flere steder på gangene)  

 

2. Kontakt en ansat, hvis det er muligt 

 

3. Foretag evakuering af alle tilstedeværende i bygningen. Det er meget vigtigt, at alle indgange 

holdes fri af hensyn til brandvæsenet.   

 

Såfremt tiden tillader det, medtag alle værdigenstande og luk dørene når sidste mand forlader 

lokalet – brug generelt din sunde fornuft, hvis du er i tvivl. Folk i bygningen skal gå til det modsatte 

fortov på enten Dalgas Avenue, N. J. Fjords Gade eller Ingerslev Boulevard (se oversigtsbillede på 

side 3 – alle skal af hensyn til brandvæsenet bevæge sig til opsamlingsstederne).  

 

4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde, hvis det er muligt og forsvarligt 

 

5. Vis brandvæsenet vej – og oplys: 

- hvor det brænder 

- om der er tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet ud 
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7. Barrikaderingsinstruks  
  

 
(Ved indtrængen af personer med skydevåben eller trusler om anden vold) 
 
1. Underret alle omkring dig om truslen 
 
2. Alarmér politi på 112 

 
3. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og bloker den evt. med en stol/reol eller lignende 

 
4. Alarmér skolens pedeller på 5122 2697 
 
5. Placér jer, så I ikke er synlige fra gange og lignende 

 
6. Vær stille – undgå at påkalde jer opmærksomhed – sæt mobiler på lydløs 

 
7. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en på skolen bekendt person kalder jer ud. 
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8. Bombetrusselinstruks 
 

Selv om det heldigvis forekommer meget sjældent i Danmark, kan det forekomme, at bombetrusler 

indtelefoneres, og det er derfor vigtigt at følge nedenstående anvisninger. 

• Af hensyn til politiets muligheder for at spore samtalen skal du aldrig lægge på, uanset om 

henvendelsen er åbenlyst falsk! 

• Notér flest mulige oplysninger ned vedr. henvendelsen 

• Alarmér politiet 

• Alarmér ledelsen 

• Igangsæt evakuering ifølge planen 

Mistænkelige fund: 

• Rør absolut ikke ved genstanden 

• Alarmer politiet 

• Alarmer ledelsen 

• Igangsæt evakuering 
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9. Varsling fra myndighederne 

 
Når der er fare på færde, kan myndighederne varsle dig på mange forskellige kanaler. Ved at bruge 

flere kanaler, kan varslerne nå flere. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ved større ulykker eller katastrofer advarer myndighederne borgerne via mange forskellige kanaler, og 

alt efter krisens karakter kan flere eller færre kanaler tages i brug. 

Når myndighederne skal advare befolkning, så sker der ofte gennem egne hjemmesider, sociale medier 

og pressen.  

 

I særligt alvorlige tilfælde kan myndighederne udsende beredskabsmeddelelser til offentligheden i 

medfør af varslingsbekendtgørelsen og varslingsaftalen, evt. kombineret med sirenevarsling i et større 

eller mindre område. I sådanne situationer er Danmarks Radio og TV 2 forpligtet til at viderebringe 

informationen fra myndighederne hurtigst muligt. 

 

Kilde; https://brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/sadan-advarer-myndighederne-dig-nar-der-

er-fare-pa-farde/ 

 

 

   

 

https://brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/sadan-advarer-myndighederne-dig-nar-der-er-fare-pa-farde/
https://brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/sadan-advarer-myndighederne-dig-nar-der-er-fare-pa-farde/
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10. Førstehjælp og hjertestarter 

 

Ansatte i administrationen og en del af ledelsen har tidligere fået førstehjælpskursus inkl. 

kursus i anvendelse af såvel hjertemassage som brug af hjertestarter. Kurserne følges 

snarest muligt op, så nye medarbejdere uddannes. 

Der er placeret 3 hjertestartere i skolens bygning: 

• Indgang A (niveau 2) på højre side umiddelbart før glasdøren (placeret udvendigt) 

• I gangarealet mellem bygning B og D på niveau 3 

• I gangarealet mellem bygning B og D på niveau 5 

Hjertestarterne er selvforklarende, så er der ikke en uddannet medarbejder tilstede, kan 

også ikke trænede personer benytte dem. 

Du kan ikke gøre skade på personer ved brug af hjertestarteren, så din hjælp vil altid være 

bedre end ingen hjælp! Hvilket naturligvis gælder for enhver form for førstehjælp. 

 

 

 

 

 

 

http://hjertestarter.dk/Find-hjertestarter
http://hjertestarter.dk/Find-hjertestarter
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11. Håndtering af vold og trusler 

instruks 
 

Det vigtigste redskab til forebyggelse af vold og trusler er et godt skole- og arbejdsmiljø, hvor 

rummelighed og åbenhed skaber trygge rammer for alle, der har deres daglige gang på skolen.  

Forsøg altid at tale konflikter ned, vær imødekommende, men bestemt. Henvis gerne til  

nærmeste leder, hvis kursisten insisterer på at få ændret en afgørelse, ønsker at klage,  

hidser sig op eller lignende. Nærmeste leder kan tillige kontaktes, såfremt der er behov for 

hjælp til håndtering af konkrete situationer.  

Vold eller trusler mod medarbejdere eller andre kursister er uacceptabelt og medfører  

bortvisning.  Sørg gerne for at have navn, cpr-nummer, kursistnummer eller lignende. 

Henvend dig straks til nærmeste leder og indberet det hændte, gerne med angivelse  

af hvem der evt. har overværet hændelsen. Nærmeste leder vurderer, hvorvidt hændelsen skal 

indberettes til Arbejdsmiljøudvalget. 

 

12. Indsats i forbindelse med væsentlig 

ulykke/krisesituation 
 

Under og umiddelbart efter hændelsen sikrer ledelsen følgende: 

• Krisekommunikation håndteres af rektor (i hans fravær vicerektor) og 

kommunikationsafdelingen. Kommunikation til ansatte og kursister har første prioritet.  

• Via hjemmesiden informeres omverdenen, med angivelse af et direkte nummer til en ansvarlig 

leder, som pårørende kan kontakte 

• Udsendelse af pressemeddelelse med beskrivelse af hændelsen, status, håndtering af forløbet 

og oplysninger om navn og tlf.nr. på skolens presseansvarlige  

• Efterfølgende bearbejdning af hændelsen (alle ansatte/kursister) f.eks. gennem 

informationsmøder 

• Særlig indsats til direkte berørte (psykologhjælp, samtaler, etc.) 

• Evaluering af forløbet med henblik på at forbedre instruksen 
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13. Lamineringskort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm tryk 112      Adresse:  Dalgas Avenue 2  

• Oplys hvad der er sket 

• Er der tilskadekomne og hvor mange?  

• Opgiv telefonnummer du ringer fra 

 

Orienter ledelsen: 

Erik Ernø-Kjølhede 8732 2565 – 2344 6814 

Storm Rasmussen  8732 2510 – 2280 2970  

Michael Sandberg  8732 2530 – 4030 3994 

Per Lund   8732 2545 – 2097 1745 

Alarm   112 

Politi   114 

Aarhus politi   8731 1448 

Skadestue   7011 3131 

Vagtlæge                    7011 3131 

Pedeller   5122 2697 

 

 

Hjertestarter forefindes: 

ved indgang A 

i gangarealet mellem bygning B og D på niveau 3 

i gangarealet mellem bygning B og D på niveau 5 
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14. Alarmanlæg  
 

Der findes 2 alarmanlæg på skolen:  

1. ABA-anlæg, som er placeret i bygning D – niveau 1 ved den lille trappe 

2. Internt varslingsanlæg, som er placeret ved Studiecenteret i bygning B – niveau 3  

Ad 1) 

Alarm fra ABA-anlægget kan høres på hele skolen (bygning A, B, C og D), og anlægget alarmerer  

Aarhus Brandvæsen, som ankommer i løbet af få minutter. Alarm fra dette anlæg må udelukkende 

afstilles efter accept af Østjyllands Brandvæsen. Ved alarm fra dette anlæg skal hele skolen uden 

ophold rømmes. Der afvikles brandøvelse inkl. rømning af skolen mindst én gang årligt. 

Ad 2) 

Varsling fra dette interne anlæg kan udelukkende høres i bygning A, B og C, og anlægget varsler 

udelukkende internt. Ved intern varsling rømmes bygning A, B og C, pedellerne afstiller anlægget 

(klokker stoppes), og årsagen til varslingen undersøges. Såfremt der er tale om brand aktiveres 

ABA-anlæg. Se Ad 1).  

 

15. Lærers opgave ved brand 
 

Ved alarm fra ABA-anlæg har lærere forpligtigelse til at sikre, at egne kursister forlader bygningen.  

I bygning D opstår let flaskehals ved den lille trappe i midten af bygningen, hvorfor lærere og  

kursister, som har undervisning i lokaler, som ligger før den lille trappe, opfordres til at bruge 

hovedtrappen. 

Ved varsling fra det interne varslingsanlæg har lærere med undervisning i bygning A, B og C  

forpligtelse til at sikre, at egne kursister forlader bygningen. 

Lærere har et særligt ansvar i forhold til handicappede kursister. Så vidt muligt hjælpes 

handicappede kursister ud af bygningen af med-kursister, hvis dette ikke er muligt, fungerer  

områderne ved hovedtrappen i bygning D, niveau 1-6, og områderne ved hovedtrappen i 

bygning B som opsamlingszoner for handicappede kursister. Såfremt det brænder i bygning D, 

efterlades handicappede kursister ved trappen i bygning B. Såfremt det brænder i bygning B,  

efterlades handicappede kursister ved trappen i bygning D. Bygning D og B er pga. ABDL-døre adskilte 

brandceller. Nærmeste leder skal have besked, såfremt handicappede kursister er efterladt i 

bygningen. Vigtig med præcis information til brandfolkene.  



      

 

17 

 

16. Lederplan ved brand 
 

Der etableres SMS service med melding om brand og andre hændelser. Receptionen aktiverer 

udsendelse af advarsels SMS.  

Alle ledere, der indgår i vagtplanen, samt pedel og receptionist har fået udleveret en gul  

refleksvest med skolens logo samt megafon (opbevares på eget kontor), vesten skal bæres 

under hele forløbet. 

Indgang A (mod Dalgas Avenue): uddannelseschef for HFe (Gunhild) og Admir Saskin fra IT-afdelingen 

Indgang B (mod N. J. Fjords Gade): uddannelsesleder HF (Rasmus) og uddannelsesleder 

for Online (Benny) 

Indgang C (mod Ingerslev Plads): leder af Løn og Personale (Peter) og leder af Økonomi (Dorthe K)  

Gården: uddannelseschef for HF2 (Lene) og uddannelsesleder for HF (Eldin) 

Storm, Per, Michael og Mette L har til opgave af rundere bygning A - C efter følgende plan: 

• Administrationschefen runderer niveau 4 i bygning A-C 

• Forstander for AVU runderer niveau 5 i bygning A-C 

• Studierektor for det gymnasiale områder runderer niveau 3 i bygning A-C samt Harrys 

kælder/Motionsrum  

• Uddannelseschef for AVU runderer niveau 6 i bygning A-C 

• Receptionen (Maia) runderer i bibliotek, festsal, kantine, lokale 1.26 samt musik/drama  

• Jf. pkt. 16 sørger lærerne for rømning af bygning D 

 

 

 

 

 

 


