EVAKUERINGSPLAN, SVS (FRILUFTSSKOLEN)
(Brandinstruks)

Ved brand:
Brandvæsenet tilkaldes - ring 112.
Afdelingsleder og skolebetjent leder evakuering og eventuel slukning, indtil
brandvæsenet kommer.
Varsling:
Ringning i 5 sekunder - pause i 5 sekunder, gentages i et minut!
(Aktiveres på kontoret eller lærerværelset!).
Evakuering:
1. Når signal til evakuering lyder, forlades klasselokalerne gennem havedørene eller
nærmeste brugbare flugtvej. Dørene skal lukkes efter brug. Der må ikke spildes tid
ved at medtage tøj, bøger eller lignende.
2. Faglokaler forlades ad nærmeste brugbare flugtvej.
3. Den lærer/PM, der sidst forlader fag-, klassegang eller FU-bygning, lader den
lærer/PM, der fører den forangående klasse, tage sig af sine elever, og efterser derefter
om alle klasser og rum, hvor der kan være personer, er tomme og lukker samtidig
eventuelle åbne døre og vinduer.
4. Lærerne/PM’erne må, idet de forlader fag-, klassegang eller FU-bygning, være
opmærksomme på, om en klasse er uden lærer/PM og i så fald også tage kommandoen
over denne.
5. Øvrige personalegrupper benytter nærmeste flugtvej sammen med de børn, de måtte
have på det pågældende tidspunkt.
6. Er røgudviklingen så kraftig, at et lokale ikke kan forlades, lukkes døren omhyggeligt.
Der vil normalt ikke være nogen alvorlig fare, blot eleverne holdes samlet, så ingen i
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panik løber ud på gangen. Læreren/PM’eren må derefter påkalde sig opmærksomhed,
hvorefter brandvæsenet vil bringe hjælp.
Eleverne må opfordres til at sætte sig på gulvet, hvor røgudviklingen vil være mindst, og
beroliges bedst muligt.
7. Brandledelsen på skolen anviser, hvor man mener, at brandstedet er, og konfererer
med den fremmødte brandinspektør.
Eleverne må først igen gå ind på skolen, når brandinspektøren giver tilladelse dertil.
Brandslukningsmateriel:
Disse er beregnet til mindre brande - tænk ikke på at bruge dem ved storbrande!!
Apparaterne må ikke benyttes ved brand i el-installationer.
Samlingssted for alle: Den grusbelagte P-plads syd for klassefløjen (Kaldæavej).
Hvis muligt medtages klassens protokol, ellers uddeles der klasselister på
samlingsstedet, og læreren/PM’eren fra hver klasse giver melding til afdelingslederen
om det antal børn/voksne, der er evakueret fra det pågældende lokale.
Andre personalegrupper afgiver ligeledes melding til afdelingslederen om hvilke
børn/voksne, der er evakueret fra deres område.
Ingen forlader samlingsstedet, før der er givet tilladelse.
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