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Forholdsregler ved ture i Danmark og udlandet 

Alm. endagsture, fx virksomhedsbesøg, eller flerdagsekskursioner i Danmark 
Elever skal altid følge studie- og ordensreglerne for almindelig orden og samvær, når de er på 

ture ”ud af huset”. 

Følgende skal elever og lærere altid medbringe i tilfælde af, at der sker et uheld: 

- Egen mobiltelefon 

- Telefonnummer til skolen: 64 711 622 

Studieture til udlandet 
Elever skal altid følge studie- og ordensreglerne for almindelig orden og samvær, samt over-

holde reglerne for deltagelse ved studieture, som udleveres til hver elev til underskrift.1 

 

Inden afrejse: 

1. Telefonliste2 med numre til elevernes og lærernes pårørende udfærdiges.  

Kontoret får en kopi, og den hovedansvarlige lærer medbringer listen på turen. 

2. Liste over skolens og ledelsens telefonnumre inden og uden for arbejdstid medbringes 

af den hovedansvarlige lærer på turen.3 

Listen påføres nummeret på den lokale ambulancetjeneste.  

Samt de vigtigste numre til forsikring.  

Skulle uheldet være ude? 
Den/de medrejsende lærer(e) SKAL underrette ledelsen, uanset om en elev er over 18 år og 

ikke ønsker familien indblandet. Er eleven under 18 år, sørger skolen for at underrette foræl-

dre.  

 

Handleplan: 

1. Stop/undgå så vidt muligt yderligere ulykke 

2. Tilkald hjælp 

3. Hvis nødvendigt, yd førstehjælp 

4. Læreren følger med gruppen til indkvarteringsstedet.  

Er der to lærere med, følger den ene med den tilskadekomne elev. 

Står elevgruppen alene tilbage, er der hjemmefra udpeget to elever til at tage over. 

5. Turens videre forløb afgøres af skolens ledelse. 

 

NB! Ovenstående handleplan gælder for både endags- og flerdagsekskursioner i ind- og udland. 

                                                           
1 http://vestfyns.dk/media/1381/regler-for-deltagelse-paa-studieture-1-aargang-ny.pdf  
2 Se bilag 1 
3 Se bilag 2 

http://vestfyns.dk/media/1381/regler-for-deltagelse-paa-studieture-1-aargang-ny.pdf
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Handleplan ved akut ulykke eller sygdom på skolen 
1. Stop/undgå så vidt muligt yderligere ulykke. 

2. Tilkald hjælp (ring 112). 

3. Hvis nødvendigt, yd førstehjælp. 

4. Redningstjenesten tager sig af den/de tilskadekomne. 

5. Kontoret underrettes hurtigst muligt. 

6. Kontoret tilkalder 1-2 personer fra personalet med erfaring i førstehjælp, som sikrer 

oplysninger om eleven og tager med ambulancen. 

Ledelsen underrettes dernæst. 

7. Ledelsen kontakter elevens pårørende.  

8. Ledelsen informerer de lærere, som efterfølgende skal have klassen.  

Opfølgning 
1. Ledelsen giver tilbagemelding til de involverede personer, når det er muligt.  

2. Ledelsen informerer klassens lærere om situationen.  

3. Klasselæreren orienterer UE-vejleder, samt ledelsen, ved elevens tilbagekomst. Det vur-

deres i fællesskab, om der er behov for at iværksætte ekstra hjælp til eleven. 

Handleplan ved alvorlig/langvarig sygdom 
 

Personale 

Ledelsen skal orienteres af den sygdomsramte hurtigst muligt. Evt. orientering til andre på sko-

len overlades til den enkeltes ønske. 

 

Elev 

Samme forhold gælder som ved personale. 

Når eleven vender tilbage til skolen, henvender denne sig til rektor. De aftaler det videre forløb. 
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Handleplan ved dødsfald blandt personale eller elever i løbet af skoleåret 
1. Personalet samles og underrettes på lærerværelset. De lærere, som ikke er til stede på 

skolen ved samling, får så vidt muligt personlig besked herom. 

2. Eleverne samles i kantinen og underrettes.  

Er information ad denne vej ikke muligt pga. eksamen eller studieture, drøftes alternative mu-

ligheder i ledelsen. 

 

Ved dødsfald blandt elever samles den pågældende elevs stamklasse i klassen umiddelbart ef-

ter meddelelsen. Her vil klasselæreren, samt skolens psykolog/UE-vejleder være til stede og 

tale med eleverne. 

 

Ved dødsfald blandt personale tilbydes elever mulighed for at tale med skolens psykolog/UE-

vejleder ved behov. 

Skolens ledelse afgør, hvad der skal gøres i forhold til personale (skal skolen lukke, personalet 

fritstilles for dagen, etc.). 

3. Hvis begravelsen annonceres, gives der mulighed for at alle, der ønsker det, kan deltage.  

4. I tiden efter vurderes det, hvad der kan gøres for at sikre den fornødne støtte til de, som 

har behov. 

I en klasse giver klasselæreren og/eller skolens psykolog mulighed for, at klassekamme-

raterne kan tale om hændelsen. 

Handleplan ved dødsfald blandt personale eller elever i ferieperioder 
Ledelsen sørger for, at alle på skolen orienteres, når ferien er slut. 

Ved kollegers dødsfald forventes det dog, at personalet orienteres hurtigst muligt.  

Ved elevs dødsfald skal klasselæreren orienteres inden skolestart.  

 

En elev mister en af sine nærmeste 
Så snart skolen bliver bekendt hermed, orienteres eleven om, at klasselæreren, mentoren og 

skolens psykolog gerne vil støtte, og der vælges en kontaktperson. Denne står til rådighed og 

vurderer i hver enkelt situation, i hvor høj grad eleven har behov for støtte.  

 

Kontaktpersonen eller rektor tager kontakt til elevens hjem.  

 

Efter aftale med eleven og/eller dennes familie, orienteres klassen, typisk af rektor eller skolens 

psykolog. 

 

Når eleven vender tilbage til skolen, henvender denne sig til rektor. De aftaler det videre forløb.  
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Handleplan ved sorg og kriser hos elever  
Unge mennesker skal i dag forholde sig til mange forskellige ting, så som flere sociale arenaer, 

samfundets forventninger, familiens og egne forventninger, karakterpres, sociale medier, m.m. 

- alt sammen noget, hvor de unge helst skal kunne jonglere med det hele på én gang og på per-

fekt vis.  

Med målsætningen om, at 90% af alle unge skal gennemføre en uddannelse, samtidig med at 

der sker en adgangsbegrænsning til uddannelse, beskæring af SU’en og uddannelsesloft, er de 

unge underlagt et stort pres. Det kan være svært at fokusere på skolen, hvis eleven er optaget 

af personlige problemer. Som skole kan vi derfor møde elever i situationer, hvor deres sindstil-

stand og reaktioner i forskellige situationer kan virke uforståelige eller overdrevne, fordi der 

er noget, som fylder meget for eleven.  

Det vigtigste er her, at eleven bliver set, og at det gøres tydeligt, at eleven har en voksen på 

skolen, som han/hun kan henvende sig til.  

Alle klasser har en primær klasselærer/kontaktlærer.  

Alle elever på skolen er tilknyttet en lærer, som er mentor for dem.  

Alle har adgang til skolens psykolog.  

 

Hovedprincippet er, at vi hjælper den enkelte elev ud fra dennes eget behov. Af forskellige 

årsager, er det ikke alle elever der ønsker, at skolen skal involveres i deres privatsfære, og dette 

skal også respekteres. 

Det er derfor svært at opstille en specifik handleplan for, hvordan vi håndterer elevers kriser - 

det afhænger af den enkelte elev.  

Hvis støtte ønskes, vil der dog altid være et samarbejde mellem klasselæreren, mentoren og 

skolens psykolog ift. hvordan elevens bedst kan støttes. 
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Antimobbepolitik 
En undersøgelse på landsplan fra december 20164 viser, at hver tredje ung mellem 13 og 19 år 

oplever mobning - primært på skolen, på nettet eller på mobilen. Mobning kan have store kon-

sekvenser for de, som det går ud over. At have oplevet mobning øger risikoen for selvskadende 

adfærd og tanker herom, jf. førnævnte undersøgelse. Det er derfor essentielt, at vi som skole 

forholder os til disse problematikker og opstiller forholdsregler og mulige interventionsformer, 

hvis det skulle blive aktuelt.   

 

Forebyggelse 
Vi lægger stor vægt at skabe en kultur, hvor mobning ikke accepteres og på at skabe et fælles-

skab, hvor alle kan føle sig velkommen. Vi arbejder ud fra Cooperative Learning, og alle place-

res i bordgrupper med fast sidemakker, når de starter. Der bliver undervejs i uddannelsen 

skiftet pladser ud fra klasselærerens beslutning, hvorfor alle kommer til at sidde med nogle 

forskellige. Dette for at styrke evnen til at samarbejde på tværs i klassen, samt for at forebygge 

dannelsen af fastlåste grupper. 

I skolens studie- og ordensregler5 har vi også nedskrevet nogle fælles regler for almindelig or-

den og samvær, og alle elever skal underskrive disse regler, når de starter her som elev. Det er 

en betingelse for optagelse på skolen, at vi er fælles om at skabe et godt miljø.  

 

Digital mobning 
Relationer udspiller sig ofte i lige så stor grad på de sociale medier som i virkeligheden og har 

ofte lige stor værdi som fællesskaber og relationer i virkeligheden. I takt med at relationer ud-

spiller sig på digitale platforme, stiger risikoen også for, at mobning breder sig til Internettet, fx 

med deling af krænkende materiale. Vi gør derfor opmærksom på vigtigheden af at klæde de 

unge på til at håndtere de dilemmaer, de kan støde på i den digitale, sociale verden.  

 

Råd og vejledning 
Her kan eleverne søge råd uden for skolen: 

• En hjemmeside, hvor du kan finde information og hjælp, hvis du skulle blive delt på net-

tet mod din vilje: http://sikkerchat.dk/sletdet  

• Red Barnet har på hjemmesiden sikkerchat.dk en brevkasse, hvor du kan stille spørgs-

mål om onlinelivet.  

• Center for Digital Pædagogik har chatrådgivningen Cyberhus, hvor du kan chatte med 

andre unge eller voksne om bl.a. dine onlinedilemmaer.  

• Sex & Samfund har Sexlinien, hvor du kan ringe anonymt og tale med en rådgiver om 

seksualitet og grænser. 

                                                           
4 Center for Selvmordsforskning, www.selvmordsforskning.dk  
5 http://www.vestfyns.dk/om-os/studie-og-ordensregler/, side 4. 

http://sikkerchat.dk/sletdet
http://www.selvmordsforskning.dk/
http://www.vestfyns.dk/om-os/studie-og-ordensregler/
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• Viden og forskning i mobning: http://exbus.dk/aktuelt/  

Slettevejledninger 

Her finder du et direkte link til en guide om, hvordan du kan få slettet dit personlige materiale. 

Du kan også finde andre gode råd på siden, jf. førnævnte sidebeskrivelse af www.sikkerchat.dk.  

• http://www.sikkerchat.dk/da-DK/Slet-det/Slettevejledninger.aspx  

 

Information om lovgivning og strafferamme 
Der er forskellige måder, hvorpå man kan få delt krænkende materiale, og dermed er der også 

forskellige love og strafferamme.  

Ved krænkende materiale forstås materiale som fx film og billeder. 

 

§264 d: Paparazzi-paragraffen siger, at man ikke må videredele privat og intimt materiale 

uden den pågældendes samtykke. Strafferammen ved overtrædelse heraf er i dag op til 6 må-

neders fængsel.  

Det er ofte denne paragraf, som bruges i sager om deling af krænkende materiale. Den siger 

yderligere, at man ikke må tage pinlige billeder under private forhold og bagefter lægge bille-

derne på nettet eller sende dem videre til venner og bekendte uden afbilledes samtykke (§264 

a). 

 

§ 263: Hacking er også en måde hvorpå man kan risikere at få delt sit personlige materiale med 

andre. Dette er fx tilfældet, hvis en mail eller telefon bliver hacket, hvor uvedkommende kan 

have kopieret og delt, eller ændret/slettet materiale, eller blot gjort sig bekendt med materialet. 

Hertil kan straffen være op til 1,5 års fængsel, og under skærpede omstændigheder helt op til 6 

års fængsel.  

 

§235: Er der tale om intime billeder eller film, hvor den afbillede person er under 18 år, er der 

tale om børnepornografi. Det er fx når der er tale om eksplicit seksuel adfærd, kønslig omgang 

eller anden fokus på kønsorganer.  

Ved en overtrædelse ift. denne paragraf kan straffen være op til 2 års fængsel, og under skær-

pede omstændigheder op til 6 års fængsel.  

Denne paragraf understreger også, at det ikke kun handler om deling, men at også det at være 

i besiddelse af eller være vidende om utugtige billeder og/eller film er strafbart med fængsel i 

op til 1 år.  

 

Skal det politianmeldes? 

Om det skal politianmeldes afhænger af den enkelte situation, men det er typisk under følgende 

forhold, at der kan være grund til politianmeldelse. 

http://exbus.dk/aktuelt/
http://www.sikkerchat.dk/da-DK/Slet-det/Slettevejledninger.aspx
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- En hændelse, hvor et billede eller en film er taget og/eller delt i sammenhæng med trus-

ler eller afpresning, eller hvor der kan være hævnmotiver bag hændelsen.  

 

Skolen drøfter med eleven, om denne ønsker at politianmelde og vil i så vidt omfang som muligt 

støtte eleven i processen.  

Følgende er vigtigt i forbindelse med en politianmeldelse: 

- Bevismateriale, fx i form af screenshots, optagelser, internetadresser, andre digitale 

spor, etc. Det er vigtigt at have så mange beviser som muligt. 

- Eleven skal selv (evt. sammen med forældre) lave anmeldelsen, hvis der er tale om de-

ling af krænkende materiale.  

- Er der tale om blufærdighedskrænkelse eller børnepornografi kan skolen indgive an-

meldelse.  

- Anmeldelse sker ved kontakt til 114 eller ved at møde op på den lokale politistation.  

 

Hvis det skulle ske - skolens handleplan6 
Eleven har mulighed for at kontakte følgende personer og fortælle om situationen:  

- Klasselæreren 

- Mentor 

- Skolens psykolog/UE-vejleder 

- Skolens ledelse 

Alle, som enten udsættes for eller har kendskab til elever, som udsættes for mobning, trusler, 

etc. har mulighed for at tage kontakt til skolens ressourcepersoner. Enten mundtligt eller via. 

besked i skolens interne system. Det er svært at afgøre, hvornår der er tale om mobning, og 

hvornår der er tale om konflikt og/eller uvenskab. Det skal derfor altid vurderes ud fra hver 

enkelt situation, hvad der er tale om.  

Det er nemmest at gøre noget ved uhensigtsmæssige og/eller krænkende situationer, hvor ele-

ver har mod på at stå frem med sit navn, men det er mere realistisk at forvente, at elever hen-

vender sig i disse situationer, hvis de må være anonyme. Derfor er begge dele en mulighed.  

 

Den, som modtager henvendelsen, kan enten håndtere situationen selv eller i samarbejde med 

de øvrige ressourcepersoner om en løsning.  

Første trin er, at der indsamles information om det rapporterede fra forskellige vinkler - invol-

verede elever, samt undervisere, hvorefter det overvejes, hvordan det bedst håndteres (se evt. 

følgende interventionsmuligheder).  

 

                                                           
6 Udformet med inspiration fra Allen, K. P. (2010) A Bullying Intervention System: Reducing Risk and Creating Support 
for Aggressive Students. Preventing School Failure 54(3) pp. 199-209, Taylor & Francis Group, LCC.  
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Mulige interventioner:  

- Miljømæssige modifikationer, som fx i klasseværelset eller bordgrupper, lærer-be-

stemte arbejdsgrupper, etc.  

- Familie- og/eller elevmøder, for at skabe opmærksomhed på udfordringerne og skabe 

samarbejde om mulige løsninger. 

- Elevstøtte, hvor der fx arbejdes med udbredelse af viden om mulige konsekvenser, an-

svarsfølelse, empati, m.m. med fokus på ændringer af mindset og kultur. Herunder også 

støtte i form af samtaler med involverede parter, hvis behov.  

- Inddragelse SSP-konsulenter, som kan være behjælpelige ift. de juridiske aspekter.  

- Traditionelle interventioner, som fx følgende sanktioner.  

Sanktioner:  

 

Skriftlig advarsel, hvorefter det forventes, at situationen forbedres. Er ele-

ven under 18 år, informeres forældre om advarslen. 

Midlertidig udelukkelse7 fra undervisningen, hvor du registreres som fra-

værende. Er eleven under 18 år, informeres forældre om udelukkelsen fra 

undervisningen. 

Bortvisning i særligt grove tilfælde. Er eleven under 18 år, informeres for-

ældre om bortvisningen. 

 

Opfølgning: 

Ved opfølgning på sagen undersøges det, om den givne intervention har effekt på problemet, og 

at situationen dermed er løst, eller om det er nødvendigt at se på sagen igen.   

                                                           
7 Ved midlertidig udelukkelse eller bortvisning skal vi som institution partshøre eleven, inden der træffes endelig afgø-
relse, jf. Forvaltningsloven (Kilde: Undervisningsministeriet).  
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Handleplan ved skoleskyderi8 
I Danmark har der kun været ét tilfælde af skoleskyderi, hvilket skete i 1994, hvor en mandlig 

studerende dræbte to personer på Aarhus Universitet. Der har været flere tilfælde i vores nor-

diske nabolande, dog stadig sjældent, men med baggrund heri har undervisningsministeriet 

drøftet problemstillingen med henblik på, at uddannelsesinstitutionerne har de nødvendige 

værktøjer og metoder til at sikre et sikkert undervisningsmiljø. Her på skolen har vi derfor ned-

skrevet en handleplan for, hvordan vi vil arbejde med forebyggelse af, samt håndtere, potenti-

elle trusler og tragedier.  

 

Forebyggelse  
Ifølge Undervisningsministeriet er sikringen af et godt og sikkert undervisningsmiljø helt cen-

tralt, når det handler om forebyggelse af kriser og situationer som bevæbnet overfald.  

I vores fokus på et godt undervisningsmiljø handler det om at skabe et miljø, hvor der er plads 

til alle, jf. afsnittet om forebyggelse af mobning. Vi henviser til skolens studie- og ordensregler 

for uddybelse af reglerne for almindelig orden og samvær.  

 

Opsporing af elever i mistrivsel 

I tillæg hertil har vi også fokus på tidlig opsporing af elever i mistrivsel. Her er den primære 

kilde elevernes fraværsmønster, som der føres opsyn med hver 14. dag.  

Derudover er der klasselærere/kontaktlærerfunktion for hver klasse, samt alle elever er tildelt 

en mentor (på HHX afdelingen), hvor de kan henvende sig ved behov.  

Sidst har skolen ansat egen psykolog og har derved mulighed for at tilbyde støttende og tera-

peutiske forløb til elever i mistrivsel med fokus på fastholdelse og øget trivsel.  

 

Eksternt netværk 

Vi har også etableret samarbejde med, samt kan henvise til, eksterne aktører, som kan hjælpe 

med at løfte opgaven med trivsel. I det følgende listes kort eksterne aktører op, samt deres 

funktion.  

- UUO og Garantiskole-samarbejdet 

Der er faste opfølgningsmøder om elever med UUO i et samarbejde i garantiskoleregi. 

Dette handler bl.a. om fastholdelse, trivsel og støttefunktioner, men handler også om at 

hjælpe elever godt videre i overgangen mellem uddannelser, skulle et skifte være rele-

vant. På denne måde sikres det, at der ikke falder elever ud til ingenting.  

- SSP, samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi:  

                                                           
8 Udarbejdet med inspiration fra Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 51 (2009) Sikkerhed og Kriseberedskab - 
råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner  
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Samarbejdet med SSP har til formål at skabe og vedligeholde et netværk med kriminal-

præventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Tillige bruges samarbejdet også til 

at afklare, hvad der er til stede lokalt af muligheder for forebyggelse.  

- http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm205225  

PsykInfo er et psykiatrisk informationscenter, hvor alle kan henvende sig med spørgs-

mål om psykiatri og psykisk sygdom - både lidende og pårørende.  

- Ungdommes Røde Kors, www.urk.drk.dk eller www.ensomung.dk 

Ungdommens Røde Kors gennemfører initiativer, hvor der er fokus på forskellige pro-

blemstillinger hos udsatte børn og unge over hele landet.  

- www.livslinien.dk 

Livslinien yder forebyggende indsats overfor selvmordstruede unge, bl.a. gennem ano-

nym internet- og telefonrådgivning, informationskampagner, undervisning, m.m.  

- www.bornsvilkår.dk  

En humanitær organisation, som generelt kæmper for børns ret til en god barndom og 

yder en særlig indsats overfor udsatte børn. De tilbyder bl.a. anonym rådgivning, og de 

har en skoletjeneste, som tilbyder skoler oplæg om mobning, m.m.  

Mulige faresignaler 
I det følgende opstilles der nogle indikatorer på usundt fællesskab. Disse skal betragtes med 

stor forsigtighed, da det ikke udelukkende er tegn på en mulig trussel, men kan være tegn på 

mistrivsel uden trusselsniveau. Listen er ikke udtømmende, og den er nedskrevet fra Under-

visningsministeriets liste over potentielle faresignaler9. 

- Unødig meget uro 

- Stærke negative relationer 

- Uforløste konflikter 

- Bekymrende fraværsmønster 

- Manglende respekt, en dårlig omgangstone, negativt og grænseoverskridende sprog og 

manglende lydighed. 

- Omvendt kan der også være tale om elever, som er meget tavse og isolerer sig. 

Skoleskyderier er sjældent impulsive handlinger - erfaringerne viser, at der ofte er en planlæg-

ningsproces forud for handlingen, hvor eleven vil have udvist bekymrende adfærd.  

Som skrevet skal disse faresignaler ses med forsigtighed, da det kan være udtryk for mange 

ting. Det vil altid være et skøn, hvornår en konkret person, som passer på én eller flere af disse 

indikatorer, bør ses som en mulig trussel. Generelt er rådet dog, at jo flere indikatorer, der er 

til stede, jo større grund er der til at reagere.  

 

                                                           
9 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 51 (2009) Sikkerhed og Kriseberedskab - råd og vejledning til skoler og 
uddannelsesinstitutioner, Undervisningsministeriet s. 16. 

http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm205225
http://www.urk.drk.dk/
http://www.ensomung.dk/
http://www.livslinien.dk/
http://www.bornsvilkår.dk/
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Håndtering 
Skulle det ske, at vi på skolen bliver udsat for væbnet overfald, er der en procedure for, hvordan 

det skal håndteres.  

Der er udnævnt nogle ansatte som er ansvarlige ressourcepersoner for krisestyring indtil pro-

fessionelt redningsberedskab når frem. Formålet herved er, at en eller flere af disse personer 

altid er til stede på skolen, hvilket sikrer, at krisestyringen ikke er følsom overfor hvilke perso-

ner, der er til stede.  

Disse ressourcepersoner er Lennart Pedersen (LGP), Lone Holm-Nielsen (LHN), Cecilie 

Maschke Eriksen (CME) og Carsten Hogrefe (HOG).  

 

Trin i håndtering: 

o Spot en hændelse og reagér 

Får en ansat kendskab til en hændelse, som kan lede til skoleskyderi, skal den 

pågældende reagere ved at advare fornævnte ressourcepersoner og ledelse, så 

det interne beredskab kan sættes i gang. 

Ved akut situation følges nedenstående trin om alarmering. 

o Alarmering 

OBS!! Brandalarm må ikke anvendes ved skoleskyderi, da det ofte fører til at folk 

strømmer ud på gangene. 

1. Underret alle omkring dig om truslen (også VG) 

2. Alarmér politi (ring 112). Ved opkald til politiet beskrives hændelsen kort, og 

det skal oplyses, hvor den finder sted. Vides det, oplyses også antal og beskri-

velse af gerningsmænd  

3. Alarmér kontor (64 71 16 22) 

o Barrikaderingsinstruks 

Gå ind i nærmeste lokale og lås døren. 

Placér jer, så I ikke er synlige fra gang, o.l. 

Bloker indgang til lokalet med tilgængelige møbler. 

Luk vinduer, træk gardiner for, og lås dør ud mod naturen. 

Undgå al støj. 

Forbliv i lokalet til politi eller en skoleansat kalder jer ud. 

o Følg herefter politiets instrukser 

 

Efterværn på skolen 

Alle tilstedeværende samles umiddelbart efter krisen med henblik på debriefing. 

Der udsendes en pressemeddelelse, som også lægges på skolens hjemmeside, der indeholder 

følgende: 

- En kort beskrivelse af hændelse, samt nuværende status 

- Skolens reaktion på og håndtering af situationen 
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- Kontaktoplysninger på den person, man kan rette henvendelse til vedr. den pågældende 

episode 

Der indkaldes til et ekstraordinært møde, hvor alle elever, pårørende og ansatte informeres om 

episoden, samt hvordan de implicerede kan modtage den nødvendige krisehjælp10. 

Der samarbejdes yderligere med de professionelle myndigheder om at danne sig et fuldstæn-

digt overblik over hændelsesforløbet.  

De ansatte og ledelsen er i ugerne efter krisens indtræden opmærksomme på, om elever eller 

ansatte udviser tegn på at være påvirket af hændelsen.  

Sidst evalueres skolens kriseberedskabsstyring internt med henblik på evt. justeringer.  

  

                                                           
10 Det regionale sundhedsvæsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter vil umiddelbart sørge for, at denne krise-
hjælp tilbydes, jf. Undervisningsministeriets råd og vejledning.  
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Bilag 1 
 

Elev/ansats nærmeste kontaktperson ved uheld under studietur 

 
Hvis uheldet skulle være ude, vil vi gerne bede om følgende oplysninger på jeres kontaktperson 

i Danmark: 

 

Klasse: _________________________________ Navn: _____________________________________________________ 

 

 
Kontaktperson: 

 

Navn: _________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: ___________________________________________________________________________ 
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Bilag 2 
 

Telefonnummer til skolen: 64 711 622 

 

Ledelsens numre inden og uden for arbejdstid: Mobil 

Direktør, Carsten Hogrefe  +45 41 773 851 

Uddannelsesleder, Lone Holm Nielsen  +45 64 764 252 

    +45 41 773 852 

 

 

Den lokale ambulancetjeneste:  XXX 

 

De vigtigste numre til forsikring   

(Vi opfordrer eleverne til at tjekke, om de er dækket af en rejseforsikring ved ture, samt medbringe 

de vigtigste telefonnumre der til) 


