
Rosborg Gymnasium & HF 

Evakuering ved brand og lignende 

I forbindelse med f.eks. brand, eksplosion i et laboratorium, bombetrussel eller 

lignende vil skolens brandalarm blive anvendt, hvis det vurderes, at det gælder 

om at evakuere alle elever hurtigst muligt.  

Brandinstruks: 

1) Kend flugtvejen fra alle de lokaler, du kommer i. 

2) Underret om muligt straks kontoret om branden og om, hvor branden er 

opstået. 

3) Brandvæsnet alarmeres på telefonnummer 112. 

4) Panik er livsfarlig. Hold derfor ro og orden. 

5) Sørg for at få alle med ud og gå ned på sportspladsen. Her holdes 

mandtal. Alle forbliver sammen, indtil der af ledelsen er givet tilladelse til 

at gå. 

 

Evakueringsinstruks: 

Evakuering i en undervisningstime:  

Læreren fører eleverne ad den mest hensigtsmæssige flugtvej til boldbanen. 

Holdet/ klassen samles i rækker to og to med læreren.  

Ved brand lukkes døre og vinduer så vidt muligt når lokalet forlades. 

Evakuering i en mellemtime eller i et frikvarter:  

Hver enkelt forlader bygningen ad den mest hensigtsmæssige flugtvej. Ved 

brand lukkes døre og vinduer så vidt muligt af den sidste, der forlader lokalet. 

Gennemsyn af lokaler og fællesområder: 

Så vidt muligt gennemgår pedeller og ledelse alle lokaler - herunder toiletter 

og fællesområder - og sikrer sig at alle er kommet ud. 

Fælles samling på boldbanen: 

Alle elever og personalet samles på skolens boldbane. Lærerne bliver hos 

eleverne, der stiller sig på rækker to og to. Alle forbliver på boldbanen, indtil 

der gives anden besked.  



Skoleskyderi: 

Hvis der opstår en situation, hvor en eller flere personer trænger ind på 

skolens område for at skyde, skal alle forsøge at forholde sig roligt både fysisk 

og verbalt for ikke at ophidse den / de indtrængende.  

Hvis man er tæt på den indtrængende, vil det være vanskeligt at slippe 

ubemærket væk, så derfor skal man forsøge at finde et sted at barrikadere sig, 

og så hurtigt som muligt ringe 112. Jo flere der ringer, jo bedre.  

Hvis man ikke kan barrikadere sig, skal man lægge sig fladt ned på gulvet og 

afvente hjælp.  

Hvis man befinder sig længere væk fra den indtrængende, skal man forsøg at 

flygte fra skolen og gemme sig. 

 

 


