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Brand:

Forebyggelse af brand.

Åben ild anvendes med forsigtighed og kun, når der konstant er voksne til stede. Husk al-
mindelige afstandskrav til brændbart materiale, når der tændes bål.

Levende lys anbringes i stager, der ikke er brændbare og som er sikret mod væltning. Hold 
afstand til gardiner og andet brændbart. Levende lys må kun anvendes, når der er voksne til 
stede.

Tobaksrygning er ikke tilladt i skolens bygninger.

Elektriske apparater, herunder kaffemaskiner m.v. slukkes, før skolen forlades om aftenen. 
Strygejern skal afbrydes ved stikkontakten, når de forlades, selv for et kort øjeblik.

EDB anlæg slukkes efter brug i det omfang, skolens særlige regler for dette foreskriver det.

Olie- og fernisklude skal efter brug anbringes i brandsikker beholder med låg for at undgå 
selvantændelse.

Brandfarlige væsker skal anvendes med forsigtighed og opbevares på betryggende måde.

Branddøre må ikke stå åbne.

Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Brandmateriel skal anbringes let tilgængeligt.
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Brandmateriel er opstillet i:

Mellemgruppens klasselokale.
Gangen ud for Storegruppens klasselokale. 
Trappegang
Sløjdlokale
Skolekøkken
Gang på 1. sal ved trappen
Kælder (fyrrum)

Materiellet tilses jævnligt af sikkerhedsrepræsentanten og vedligeholdes ifølge aftale af  en 
ekstern aftalepartner, for tiden Niels Jensen, Brædstrup.

Røgalarmer  er opsat i:

Mellemgruppens klasselokale.
Morgensangslokale
Gymnastiksal
Skolekøkken
Gang på 1. sal.
Gavlværelset

Røgalarmerne tilses og vedligeholdes af sikkerhedsrepræsentanten.

Der foretages dagligt fyraftenstilsyn som anført under punkt d.

Brandinstruks er anført på side 4  og er fordelt til personalet.

Personale og elever orienteres ved skoleårets begyndelse om placering og anvendelse af 
brandmateriellet.

Der afholdes brand- og evakueringsøvelse, så vidt muligt i begyndelsen af hvert skoleår. 
Skolelederen iværksætter dette.
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Brandinstruks for Bakkelandets Friskole:

Ved brand gør du følgende:

1. Forsøg af redde personer i livsfare, få eleverne ud af det brændende lokale.

2. Bekæmp branden, hvis det er muligt og  luk døren til lokalet.

3. Alarmer andre ved at råbe ”BRAND”

4. Tilkald brandvæsenet – telefon 112 – underret kontoret/skolelederen på en hensigts-
mæssig måde.

5. Saml dine elever og forlad skolen ad nærmeste vej. Husk brandtrappen i gavlværelset. 
Gå til sportspladsen.  Hold mandtal på eleverne og bliv ved dem.

6. Hvis elever eller personale savnes, underrettes skolelederen.

7. Skolelederen har følgende ansvar i forbindelse med branden:

- få overblik over brandens omfang samt elev- og personalesituation
- koordinering af umiddelbar sluknings-, rednings- og eftersøgningsindsats
- kontaktperson til brandvæsen og andre myndigheder,
- underretning af forældre og bestyrelse 
- udtalelse til pressen
- beslutning om evt. hjemsendelse af elever,
- beslutning om fortsættelse af undervisningen – også de næste dage,
- evaluering (debriefing) af hændelsen med personale, elever og forældre
- administrativ opfølgning (forsikring m.v.)

8. Hvis der er sket dødsfald eller alvorlig personskade, forholdes som beskrevet i Om-
sorgsplan for Bakkelandets Friskole.
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Ulykker med personskade:

Forebyggelse af ulykker.

Arbejdspladsvurdering foretages efter gældende regler for dette område. Opfølgning af 
punkter til forebyggelse af ulykker prioriteres højest.

Vurdering af elevers undervisningsmiljø foretages efter gældende regler for dette områ-
de. Opfølgning af punkter til forebyggelse af ulykker prioriteres som under Arbejdsplads-
vurdering.

Førstehjælpsundervisning gives til personalet i størst mulig omfang.
Alle ansatte på Bakkelandets Friskole har modtaget hæftet ”Håndtering af småskader” og 
er i stand til at yde den deri beskrevne almindelige førstehjælp.

Førstehjælpsudstyr i form af Falckkasser er anbragt følgende steder:

Ved toiletterne i stueetagen
Sløjdlokalet
Skolekøkkenet

Sikkerhedsrepræsentanten sørger for tilsyn og opfyldning af kasserne.

Behandling af ulykker:

Mindre personskade:

Skaden behandles straks af den ansatte, der får kendskab til skaden. 
Lærere fra elevens klasseteam eller i SFO-tiden en SFO pædagog underrettes.
Beslutning om tidspunkt og form for underretning af hjemmet påhviler disse. 
Underretningen sker efter en konkret vurdering af skaden, herunder også med hensyntagen 
til barnets alder. 
Skoleleder/kontor underrettes rutinemæssigt om skader, der ikke er af bagatelagtig karak-
ter.
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Større personskade:

Der ydes førstehjælp af den ansatte, der får kendskab til skaden.
Tilkald ambulance – tlf. 112 – og underret skoleleder/kontor.
Lærere fra elevens klasseteam eller i SFO-tiden en SFO pædagog underrettes. Disse sørger 
for at en ansat følger med eleven i ambulancen samt at hjemmet straks bliver underrettet.

Skolelederen underretter efter en konkret vurdering bestyrelsen og sikkerhedsgruppen og 
er kontaktperson til myndigheder og presse.

Ved dødsfald eller alvorlig personskade forholdes som beskrevet i Omsorgsplan for Bak-
kelandets Friskole.
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Indbrud og hærværk

Forebyggelse af indbrud og hærværk

Skolens elever bibringes gennem undervisningen og i SFO i relevant omfang de holdnin-
ger, der medvirker til, at de tager afstand fra indbrud og hærværk og således er med til at 
passe på deres egen skole.

Andre personer tilstræbes at blive afskrækket af synlige tyverialarmer, ligesom megen ak-
tivitet på og ved skolen, herunder også  det faktum, at der bor personer på skolen, skønnes 
at have en positiv virkning mod udefra kommende kriminalitet.

Tyverialarm  med lydgiver og med alarmoverførsel til vagtselskab og tilkaldepersoner er 
opsat i de relevante områder på skolen. Aktivering af alarmen sker som anført i skemaet 
Fyraftenstilsyn på side 8.

Døre låses og vinduer lukkes som anført i skemaet Fyraftenstilsyn på side 8. 

Når indbrud eller hærværk er sket:

Tilkaldelse af alarm, gerningsmand muligvis til stede:  Politiet tilkaldes, tlf. 112 må be-
nyttes i situationen.  Observer og afvent politiets ankomst og eftersøgning af gerningsman-
den. Skolelederen underrettes snarest muligt.

Konstatering af indbrud, der er sket tidligere: Skolelederen underrettes og tager beslut-
ning om politianmeldelse.

Hærværk:  Skolelederen underrettes og tager beslutning om politianmeldelse.

Hærværk ved graffiti: Samme fremgangsmåde som ved anden hærværk. Efter endt un-
dersøgelse fjernes graffitien for ikke at inspirere andre.
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Fyraftenstilsyn på Bakkelandets friskole.

(Sikkerhedsmæssigt)

Lokalitet Opgave Ansvarlig
Undervisningslokaler generelt: Efter endt undervisning:

Vinduer lukket
Maskiner afbrudt 
Brandforebyggende  tilsyn
Lyset slukket

Klassens lærerteam

Sløjdlokalet aften: Maskiner afbrudt, nøgler fjernet
Materialeskabe lukket og låst
Brugte lak- eller linolieklude 
sikret.

SFO

Skolekøkkenet aften: Komfurer slukket
Kaffemaskiner slukket
Vandhaner lukket

SFO

Alle lokaler aften: ”Glemte” eller uvedkommende 
personer.
Brandforebyggende tilsyn
Vinduer lukket
Lys slukket 

SFO

Gavlværelset aften: Dør til brandtrappe låst SFO
Yderdøre  Aflåsning af dør ved Store/mel-

lemgruppens garderobe 
Hoveddør lukkes. Aflåsning og 
tyverialarm er automatisk.

SFO
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