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1.

Formål og distribution

Beredskabsplanen er et arbejdsredskab for alle ansatte og kursister på VUC Aarhus.
Vejledningen forholder sig til ”unormale” situationer i hverdagen og beskriver,
hvorledes den enkelte mest hensigtsmæssigt forholder sig i de enkelte 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 i
klasser og på gange.
Arbejdsmiljøudvalget og administrationschefen har ansvaret for at planen løbende
revideres.
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2. Oversigt over opsamlingssted ved
evakuering og placering af
udrykningskøretøjer
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3. Alarmering/livstruende Instruks
(Generel)





Tryk 1-1-2
Meld brand eller
Forlang ambulance eller
Forlang politi

Forsøg at forholde dig roligt og oplys så vidt muligt:
 Sted: Dalgas Avenue 2 (præciser indgang (A, B, C)
 Hvad: F.eks. brand på niveau 2, bygning D, 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
Poul Lautrup
Michael Sandberg
Per Lund

87322565 - 23 44 68 14
87322510 – 24 79 2751
87322530 – 40 30 39 94
87322545 – 20 97 17 45

Få kollegaer/kursister til at placere sig uden for bygningerne til at hjælpe
myndighederne til 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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4.

Nyttige telefonnumre
HVAD

ALARM
POLITI
VAGTLÆGE
SKADESTUE
ELEVATOR
PEDELLER :

HVEM
ALARMCENTRALEN
AARHUS POLITI

OTIS
Jens Albertsen
Jan Bjarne Hougaard
Jørgen Rasmussen

RECEPTIONEN
LEDELSEN

Erik Ernø-Kjølhede
Poul Lautrup
Michael Sandberg
Per Lund
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NUMMER
112
114 ELLER 87311448
70113131
70113131
44888900
20947859
40982106
40520757
87322592/87322535
87322565/23446814
87322510/24792751
87322530/40303994
87322545/20971745

5.

Brand- og evakueringsinstruks

1. Aktiver varslingsanlægget (de røde boxe, som findes flere steder på
gangene)
2. Tilkald brandvæsenet fra nærmeste telefon. RING 112 og oplys hvor det brænder
- hvad der brænder
- hvem du er
3. Kontakt en ansat, hvis det er muligt
4. Alarmér personer i de brandtruede bygninger:
- start med den etage, som du befinder dig på
- undersøg derefter om der er behov for at alarmere folk på øvrige etager
5. Foretag evakuering af alle tilstedeværende i bygningen. Det er
meget vigtigt, at alle indgange holdes fri af hensyn til brandvæsenet.
Folk i bygningen skal gå til det modsatte fortov på enten Dalgas Avenue,
Fjordsgade eller Ingerslev Boulevard.
6. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde, hvis det er muligt og
forsvarligt
7. Vis brandvæsenet vej – og oplys:
- hvor det brænder
- om der er tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet ud
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6.

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 reception på 87 32 25 92
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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7.

Bombetrusselinstruks

Selv om det heldigvis forekommer meget sjældent i Danmark, kan det forekomme,
at bombetrusler indtelefoneres, og det er derfor vigtig at følge nedenstående
anvisninger.
 Af hensyn til politiets muligheder for at spore samtalen skal du aldrig lægge
på, uanset om henvendelsen er åbenlys falsk!
 Benyt ikke mobiltelefoner, mp3 afspillere eller andre elektroniske medier, da
de kan udløse radiostyrede bomber i utide
 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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8.

Alarmsignaler

Beredskabsstyrelsen orienterer:

ALARMSIGNALER

Danmarks sirener er elektroniske, og bliver styret ved hjælp af edb.
Sirenerne bliver afprøvet én gang om året - første onsdag i maj.

SIGNAL 1 - GÅ INDEN DØRE

SÅDAN GØR DU
Gå inden døre. Luk døre, vinduer og
ventilationsanlæg. Vær opmærksom
på om mennesker omkring dig ved,
hvordan de skal forholde sig.

Tonen stiger hurtigt, og falder
langsomt igen. Signalet varer i
alt 45 sekunder.
Lyt til Danmarks Radio eller TV2.
Her vil du få at vide hvad du skal
gøre - fx. ved atomkraftuheld,
kemisk udslip eller stormflod.
Lyt til sirenesignalet
"Gå inden døre"

SIGNAL 2 - FAREN ER FORBI

Du kan nu forlade den indendørs
beskyttelse og vende tilbage til dine
daglige gøremål.

Én lang tone, der varer 45 sekunder.
Lyt til sirenesignalet
"Faren forbi"

STATIONÆR SIRENER

I OMRÅDER UDEN SIRENER

I områder med mere end 1000
indbyggere er der opstillet
sirener.

Her vil alarmen blive afgivet
med mobile sirener, påsat
politiets vogne.

Sirenerne bliver afprøvet første onsdag i maj
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9.

Alarmsignaler 2
INDENDØRS BESKYTTELSE

SÅDAN TILKALDER DU HJÆLP
Skal du bruge hjælp, eller er nogen kommet til skade:

Det er vigtigt, at du søger indendørs, når sirenen lyder - og at du
er opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de
skal forholde sig.
Er du hjemme, skal du lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg
og åbne for Danmarks Radio.
HUSK ! Batteriradioen er din eneste sikre forbindelse til
omverdenen.
I nogle situationer er du måske nødt til at opholde dig indendørs i
længere tid. Så er det VIGTIGT at have disse ting hjemme.

Kald 1-1-2
Husk! Brug ikke telefonen unødigt i katastrofesituationer.

EVAKUERING
I de fleste nødsituationer er du bedst beskyttet hjemme.
I visse tilfælde vil beboerne i særligt truet område blive
evakueret.

Batteridrevet transistorradio med ekstra
batterier.

Færdiglavet dåsemad, knækbrød, kiks,
sukker, salt, chokolade, rosiner,
pulvermælk til børnene.
Husk dåseåbner.

Gennem radioen eller politiets højtalervogne vil du få at
vide, hvis dit område skal evakueres.

DIN EGEN INDSATS

Forbindingskasse, sæbe og medicin.

I en nødsituation er det vigtigt, at alle gør en indsats. Du kan
hjælpe ved at:
Nødbelysning:
stearinlys
lommelygte

Kende alarmsignalerne og deres betydning

Sikre dig, at andre også kender dem

Sørge for, at alle omkring dig - også hørehæmmede - bliver
opmærksomme på sirenen og ved, hvad de skal gøre

VIGTIGT ! - Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du
opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den
bedste beskyttelse.

Lære elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.
Disse kurser kan du få gennem
ASF-Dansk Folkehjælp
Beredskab-Forbundet
Dansk Røde Kors

VIL DU VIDE MERE
Hos din kommune kan du få mere at vide om det lokale
beredskab og de landsdækkende beredskabsplaner.
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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:
 Ved siden af receptionen ved indgang A (niveau 2)
 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.
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11. Forebyggelse af vold og trusler
instruks
Det vigtigste redskab til forebyggelse 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.
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.
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12. Indsats efter en væsentlig
ulykke/krisesituation
Umiddelbart efter hændelsen sikrer ledelsen følgende:
 Alle ansatte og kursister samles og informeres
 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
Poul Lautrup
Michael Sandberg
Per Lund

87322565 – 23 44 68 14
87322510 – 24 79 27 51
87322530 – 40 30 39 94
87322545 – 20 97 17 45

Alarm
Politi
Aarhus politi
Skadestue
Vagtlæge
Pedeller

112
114
87311448
70113131
70113131
40982106
Hjertestarter forefindes:
ved receptionen på niveau 2
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. Ledervagtplan ved brand
Indgang A (mod Dalgas Avenue): Uddannelseschef for HFe og Uddannelseschef for AVU
Indgang B (mod Fjordsgade): Administrationschef og Uddannelseschef for GS/FLEX
Indgang C (mod Ingerslev Plads): Rektor og Forstander for AVU
Gården: Uddannelseschef for HF2 og studierektor for det gymnasiale område
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