
   
 

 
 

 

 

BEREDSKAPSPLAN 
 

FOR  
 

NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

110: Brann 
112: Politi 

113: Medisinsk nødhjelp 
Lokalt politi: 67 57 60 00/Direkte: 02800 

Legevakten: 06780 
 
 
 
 
 

Beredskapen ved Nesbru videregående skole skal sikre at det ved kriser/ulykker 
igangsettes nødvendige tiltak for å redusere konsekvensene mest mulig for 

menneske, tjenesteproduksjon og omdømme 
 
 
 
 
 
 

NB! Planen skal alltid foreligge på skolens kontor og personalrom.  
Planen skal også ligge hos alle medlemmene i beredskapsgruppen. 

 
Sist oppdatert: juni 2020 

 
Planen oppdateres fortløpende og evalueres hver vår. 
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Endringslogg 
 

Versjon Av Dato Beskrivelse 

1 IDBR – NIHE, AMU 2019.03.01. Ny plan 

2 SVRO 2019.03.05 Oppdatering av brann 

3 SVRO 2019.03.07 Forslag tilføyd i pkt. 4,5,11,12,14,16,18 

4 SVRO 2019.03.19 Tilføyd pkt. 4.7, 4.8, 4.9,5 

5 NIHE 2019.04.05. Fjernet akan – mobbing. Andre store flyttinger- fjernet 
øk utroskap – fjernet anmeldelse 

6 NIHE,SVRO,IDBR 2109.04.10 Endelig versjon – sendes AMU 

7 NIHE 23.04. Sjekkliste redigert etter ledermøte 

8 ANTØ 23.04 Punkt 4.3 kjemikalier 

9 NIHE 08.05. AMU - møte 

10 NIHE 16.08.19 Varsling også på epost – gjennomgang i personalet 

11 NIHE 14.01.20 Oppdatert IKT – ansvarlig beredskapsgruppe 

12 IDBR 24.01.20 Endret AFK til Viken med tilhørende navn etc.  lagt til 
beredskapsgrupper som egen sms-gruppe. Lagt til sms-
tekst om trussel. 

13 NIHE 18.06.20 Pandemi + HVO 
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Forord 
 

Beredskapen ved Nesbru videregående skole skal sikre at det ved kriser/ulykker igangsettes 
nødvendige tiltak for å redusere konsekvensene mest mulig for menneske, tjenesteproduksjon og 
omdømme. 
 
Beredskap for fylkeskommunens virksomheter bygger på følgende 3 prinsipper: 
 

1. Ansvarsprinsippet: Den enkelte virksomhet har ansvaret for nødvendige skadeforebyggende 

tiltak, beredskapsforberedelser og iverksettelse av tiltak ved en krisehendelse innenfor 

virksomheten.  

2. Likhetsprinsippet: Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og 

krig. De som utfører en oppgave/samfunnsoppgave i fred, har også de beste forutsetningene 

for å håndtere oppgavene ved en krise.  

3. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Nesbru vgs. skal revidere sine planer annethvert år og etter at revidert overordnet beredskapsplan er 
vedtatt.  
 
Øvelser er et viktig element i kvalitetssikringen og håndteringen av hendelser man normalt ikke får trening 
i. Det finnes ulike øvingsformer, fra enkle varslingsøvelser, via såkalte skrivebords-/ simulerings-
/spilløvelser, til store øvelser med markører og faktisk ressursinnsats. 
 
I virksomhetenes beredskapsplaner skal det beskrives hvordan krav om tilstrekkelig 
beredskapskompetanse hos eget personell skal ivaretas. 
Følgende krav skal som et minimum ivaretas:  
 
Den enkelte ansatte skal:  

• kjenne sine egne oppgaver i en krise-/ulykkessituasjon  

• kjenne virksomhetens oppgaver i en krise-/ulykkessituasjon  

• kjenne varslingsrutiner internt i virksomheten, og ved behov de overordnede 

varslingsrutinene for fylkeskommunen  

Ansatte med spesielle roller i beredskapsarbeidet skal:  

• øve spesielt på egen rolle  

• trene på varsling, organisering og håndtering  

Ansatte som har en ledelsesfunksjon i en krise-/ulykkessituasjon skal:  

• gjennomføre skrivebordsøvelse, planspill, stabsøvelse – scenario med intern hendelse  

• gjennomføre varslingsøvelse, to ganger pr. år 

• øve på informasjonsberedskap  

Virksomhetsleder har ansvar for at gjennomførte øvelser evalueres og at dette dokumenteres i en 
evalueringsrapport. For eventuelle avvik skal det utarbeides tiltak med plan for gjennomføring. 
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1 Innerste beredskapsgruppe 
 

Navn Adresse Telefon jobb Telefon privat 
Rektor  
Brynhild Idland 

Vollsvn. 245 
1359 EIKSMARKA 

66 85 44 01  
412 04 541 

Ass. rektor  
Hege Nilsen 

Drengs vei 62 
1385 Asker 

66 85 44 22 95727307 

Driftsleder 
Roger Berg Svendsen 

Østliveien 79 
1389  HEGGEDAL 

66 85 44 29 90 52 48 89 

Kontorleder 
Selda Jensen 

Utstranda 465 
3531  KROKKLEIVA 

66 85 44 32 92 64 14 73 

 

1.1 Utvidet beredskapsgruppe (ved behov) 

 

Navn Adresse Telefon jobb Telefon privat 
Avdelingsleder 
Roger Kristoffersen 

 Ekebergveien 31 
0196  OSLO 

66 85 44 03 90 52 44 73 

Avdelingsleder 
Tor Øyvind Andersen 

Falkeveien 63 
3475  SÆTRE 

66 85 44 08 91 87 84 86 

Avdelingsleder 
Rune Kval 

Toppenhaugveien 14 
3011  DRAMMEN 

66 85 44 07 41 56 42 19 

Rådgiver 
Inger Knuten 

Åsløkkvn 35 
1341  SLEPENDEN 

66 85 44 13 92 02 59 12 

Helsesøster 
Kirsti Vorren 

Åbyfaret 14 
1392  VETTRE 

66 85 44 04 98 26 44 57 

Hovedverneombud 
Harald Merkoll 

Fururabben 5 D 

1361 ØSTERÅS 
 9707 2639 

IKT-ansvarlig 
Sune Magnus Fjell 

Vebekkveien 6C 
1346 GJETTUM 

66854440 46660332 

 
Beredskapsgruppen 

o Evaluerer og følger opp hendelser 

o Gjennomføre øvelser og delta i skolens krisehåndtering. Det føres referat fra øvelsene. 

o Drøfte ulike scenarier av krisesituasjoner og utarbeide kriseberedskapsplaner og 

varslingsrutiner. 

o Ledelsen ivaretar personalet og er informasjonsansvarlige 

 

Alle hendelser/avvik blir rapportert til AMU  
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2 Ledelsens delegasjonsliste 

 

Navn Adresse Telefon jobb Telefon privat 
Rektor  
Brynhild Idland 

Vollsvn. 245 
1359 EIKSMARKA 

  
412 04 541 

Ass. rektor  
Hege Nilsen 

Drengs vei 62 
1385 Asker 

 95727307 

Driftsleder 
Roger Berg Svendsen 

Østliveien 79 
1389  HEGGEDAL 

66 85 44 29 90 52 48 89 

Avdelingsleder 
Roger Kristoffersen 

 Ekebergveien 31 
0196  OSLO 

66 85 44 03 90 52 44 73 

Kontorleder 
Selda Jensen 
 

Utstranda 465 
3531  KROKKLEIVA 

66 85 44 32 92 64 14 73 

Avdelingsleder 
Tor Øyvind Andersen 
 

Falkeveien 63 
3475  SÆTRE 

66 85 44 08 91 87 84 86 

Rådgiver 
Inger Knuten 
 

Åsløkkvn 35 
1341  SLEPENDEN 

66 85 44 13 92 02 59 12           

Avdelingsleder  
Rune Kval 

Toppenhaugveien 14 
3011  DRAMMEN 

66854407 41564219 

 
 

   

    

 

VARSLING: 

 
Rektor varsler Viken fylkeskommune:  
 

• Beredskapsleder: Guro Hegna Svendsen, tlf 916 27 245  

• Kommunikasjonsdirektør: Tone Stenbek, tlf 970 18 337 

• Områdedirektør: Guri Færder, tlf 907 76 157   

• Sentralbord: 32 30 00 00   
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3 Sjekkliste for beredskapsgruppen i en krisesituasjon 

Beredskapsledelsen/gruppen vurderer krisesituasjonen og iverksetter relevante tiltak for å redusere 
skadeomfanget mest mulig. 
 
Beredskapsgruppen møter på rektors kontor.  

Hovedoppgave Punkter til avklaring 

Avklare ansvar • Hvem har hovedansvar? 

• SMS (innkalling) til innerste og utvidet beredskapsgruppe – 
kontoret sender ut 

Analysere situasjonen • Få oversikt over situasjonen 

• Snakk med ansatt som kjenner involverte elever 

• Hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser får de operative 
grep som kriseledelsen iverksetter? 

• Er situasjonen godt nok kartlagt? 

Rollefordeling • Hvem gjør hva? 

• Hva svarer kontoret på telefonhenvendelser? 

Varsling 
 
Varsling skjer via 
SMS og epost 

• SMS sendes til aktuelle grupper (link engage) fra kontoret 

• Vil SMS nå alle? (eksamen, TO, KRØ…) 

• Hvilke budskap skal gis når, og hvordan? 
o Hovedregel – bli i klasserom og lås døra 
o Evakuering vurderes fortløpende 

• Hvilke informasjonsbehov vil oppstå? 

• Er noe informasjon taushetsbelagt? 

• Hvilke vinklinger vil mediene ha på sin dekning? Potensielle 
intervjuobjekter? Rektor håndterer medier! 

Praktisk håndtering • Kontakt politi, helse, brann ved behov 

• Loggføring gjøres av kontoret 

• Er det opprettet møtested og møtetidspunkt for 
beredskapsgruppen? 

• Er det opprettet møtested og møtetidspunkt for eventuelle 
pårørende? (Oppretting av «Pårørendetelefon»?) 

• Er det opprettet møtested og møtetidspunkt for ansatte? 

• Har kontoret tilstrekkelig informasjon og kapasitet? 

• Skal noe informasjon gis av politi eller helse? 

Debrifing • Alle involverte møtes og snakker gjennom hendelsen 

• Er det sørget for debrifing og evaluering av 
kriseinformasjonsarbeidet? 

• Personalansvarlig ivaretar involverte ansatte (ta aktivt kontakt) 

• Oppfølging av involverte elever 

• Hvilke informasjonsbehov vil dukke opp i etterkant av krisen? 
 
Politiet – 112 – 02800 - 67576000 
Brann – 110 
Helse – 113 
Viken fk skal varsles  
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3.1 Loggskjema for praktisk håndtering av en krisesituasjon 

(rektors/ass. rektors ansvar) 
 

 

  

Dato og 
klokkeslett 

Meldingens innhold Handling Merknad 
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4 Ulykker og skader (personskader) 

4.1 Ulykker og skader på skolen (elev og ansatt) 

• Den som kommer først til ulykkesstedet sørger for å varsle rektor/ledelsen, holder de andre 

elevene unna ulykkesstedet og foretar førstehjelp. 

• Ambulanse og politi tilkalles ved behov  

• Rektor gir ledelsen/rådgivere/lærere ansvar for å registrere og ta seg spesielt av dem som 

har vært vitner til ulykken. 

• Sørg for tilstrekkelig informasjon(elever, ansatte, foresatte, pårørende) 

• Elev sendes hjem/ legevakt etter avtale med foresatte 

• Personalansvarlig har ansvar for å ivareta berørte ansatte. 

• Rektor varsler sin overordnede ved behov 

4.2 Ulykker og skader på ekskursjoner  

• Lærer/leder for turen er ansvarlig 

o Skal ha med seg lister med kontaktinformasjon til foresatte til enhver tid 

o Må ha oversikt over nødnummer i aktuelt land 

o Ha lagret nummer til skolen, rektor og ansvarlig leder på telefonen 

• Få oversikt over situasjonen 

• Ved behov – start førstehjelp og få oversikt over medisinbruk og tidl. sykdom 

• Ved akutt sykdom ring 113 - de kan også kontaktes for rådgivning (andre nødinstanser ved 

behov) 

• Kontakt skolen og informer om situasjonen. Utenfor skoletid kontaktes en i ledelsen 

• Kontakt foresatte/ pårørende – skolen kan evnt. gjøre dette 

• Få oversikt over hele elevgruppen 

• Samle elevgruppen ved behov – gjennomgang av hendelse 

• Informasjon til alle foresatte (ved behov) 

• Se etterarbeid pkt. 4 

4.3   Ulykker med spesialavfall og kjemikalier 

• Den som kommer først til ulykkesstedet sørger for å: 

o sikre ulykkesstedet (f.eks skru av gassbluss, slukke åpen ild) og evakuere området 

dersom nødvendig 

o foreta førstehjelp, fjerne tilsølte klær og skylle skadested ved søl 

o holder andre elevene unna ulykkesstedet 

o varsler rektor/ledelsen 

• Ved mistanke om forgiftning, kontakt Giftinformasjonen på telefonnummer 22591300 

• Ambulanse, brannvesen og politi tilkalles ved behov  

• Rektor gir ledelsen/rådgivere/lærere ansvar for å registrere og ta seg spesielt av dem som 

har vært vitner til ulykken. 

• Sørg for tilstrekkelig informasjon(elever, ansatte, foresatte, pårørende) 

• Elev sendes hjem/ legevakt med nødvendige forhåndsregler etter avtale med foresatte.  
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• Personalansvarlig har ansvar for å ivareta berørte ansatte. 

• Rektor varsler sin overordnede ved behov 

• Avviksmelding sendes AMU. Se ellers øvrig etterarbeid punkt 4.4 

 

4.4 Etterarbeid 

• Følg opp kontakt med foresatte til berørte elever. Vurder informasjonsbehovet overfor 

øvrige foresatte. 

• Vær nøye med å registrere fravær når elevene etter en ulykke igjen møter på skolen. 

• Elevene må få ærlige opplysninger om hva som har hendt. 

• Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elevers behov for 

spesiell oppfølging. Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner (sjokk, sinne, frykt, 

fortvilelse, grubling, isolasjon, søvnløshet, frykt for spesielle steder, angstplager, legemlige 

plager som skjelvinger, mageproblemer, hodepine, hjerteklapp, kvalme, svimmelhet). Vær 

oppmerksom og ta dette etter hvert. 

• Når eleven kommer tilbake til skolen, følges dette spesielt opp av kontaktlærer i forhold til 

gjenforening med klasse og skolemiljøet. 

• Fysisk aktivitet, fellesskap og det å komme i gang med arbeid hjelper. 

• Ved behov varsler rektor PP-tjenestens kriseteam for bistand og faglig vurdering av 

oppfølgingsbehovet. 

• Kontaktlærere og rådgivere orienterer sine klasser: 

o Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. 

o La elevene snakke om det de tenker og føler. 
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5 Dødsfall elev (inkluderer selvmord)   

5.1 Umiddelbart etter dødsfallet  

Vurder hva som må gjøres umiddelbart, og hva som skal gjøres de påfølgende dagene. Kontoret har ansvar 
for vedlikehold av sorgkassen. Sorgkassen står på arkiv/kopirom. 
 
Rektor håndterer presse. NB- avklar med pårørende først. 
 

• Rektor underretter kontaktlærer, rådgivere og det øvrige personalet, gjerne ved ajourføring 

flere ganger daglig. Vurder om beredskapsgruppen bør innkalles for å samordne arbeidet 

som skal gjøres. 

• Rektor, rådgiver eller kontaktlærer tar kontakt med hjemmet. Det er viktig dersom 

omstendighetene rundt dødsfallet er uklare. Dessuten kan skolen få opplysninger om 

begravelse og annen viktig informasjon. Her bør man være nøye med å avklare hva familien 

vil at vi skal gjøre og hva vi formidler videre til elevene og andre på skolen. Det er viktig med 

klar informasjon. Uriktige rykter oppstår så lett.  

• Elevens klasse underrettes av kontaktlærer, rådgiver (og ledelsen) som «beholder» klassen 

en del av skoledagen. Det må gjøres på en skånsom og verdig måte: 

o Det snakkes åpent og konkret om det som har skjedd 

o Det settes blomster, bilde og lys i vestibylen (se sorgkassen) 

o Det legges minnebok på bordet som elevene kan skrive i, og som kan overrekkes 

pårørende senere 

o La elevene snakke om det de tenker og føler 

o Det vurderes om elevene bør kunne gå hjem alene 

• Skolens øvrige klasser underrettes av «sine» lærere. Medelever i alle klasser kan også trenge 

i delta i sorgbearbeidelse. 

• Elevrådsstyret underrettes med fakta om hendelsen. 

• Alle kontaktlærere får tilbud om å ha en kollega med seg inn i sin klasse. 

• Utsettelse av alle prøver for elever fra den aktuelle klasse, evt. også andre klasser. 

• Flagget fires til halv stang fra morgenen av 

• Helsesøster, prest og PP-tjeneste kontaktes av rektor for å være tilgjengelig på skolen. 

• Alle foresatte i klassen kontaktes i løpet av dagen, for eksempel epost eller SMS 

• Det holdes minnestund i gymsalen (eller annet egnet rom) helst dagen etter at dødsfallet er 

kjent. Prest kan være med i planlegging og gjennomføring. Rektor eller annen leder ved 

skolen bør fortrinnsvis lede minnestunden. De foresatte informeres om minnestunden. 

• Pårørende informeres om minnestund 

• Budskapet i minnestunden skal være enkelt: Kort informasjon om hva som har skjedd, hvem 

som er rammet, hvem som lider, tanker vi gjør oss som medmennesker (tristhet over tap, 

medfølelse). Blomster, lys og musikk kan danne en fin ramme. Innledning med stillet kan 

være en måte å samle tankene på og påkalle oppmerksomhet. 

• Ledelsen må på forhånd ha tenkt nøye gjennom om, og eventuelt hvordan, media kan være 

til stede ved minnemarkering på skolen (evt. i samarbeid med de foresatte/pårørende). 

• Det vurderes å avholde et foreldremøte så snart som mulig. 
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• Snakk om begravelsen. Dersom begravelsen er tidlig på dagen, må det vurderes om elevene 

skal permitteres etter begravelsen. 

• Ledelsen kontakter hjemmet, evt. møter opp personlig for kondolanse. 

• Det vurderes om skolen bør være åpen utover kvelden, alltid med voksne til stede. Det kan 

planlegges et tidspunkt der elevene kan gå hjem, samtidig som det er anledning til fortsatt å 

være på skolen for dem som ønsker det. 

• I en krisesituasjon kan det være slitsomt for elevene å skulle oppholde seg på skolen helt til 

skoledagens slutt. 

• Kondolanseprotokollen overleveres til de foresatte for eksempel i begravelsen/bisettelsen. 

• Krans sendes til begravelsen 

 

Vær oppmerksom på sorgen har 4 faser: 
1. Sorgfasen:    varer fra et øyeblikk til noen døgn 

2. Refleksjonsfasen:   kan vare i flere uker 

3. Bearbeidingsfasen:   kan vare i 1 år 

4. Nyorienteringsfasen:   personen vil likevel leve med arr i seg som ikke forsvinner 

5.2 Eventuelt brev til hjemmene 

(Hva har skjedd, hva er gjort, hva skal gjøres) 
 
Til hjemmene 
«Klasse x har i dag mottatt den triste beskjed at N.N. er død. I den enkelte klasse har vi forsøkt å sette ord 
på det ufattelige som har skjedd, og vi har forsøkt å få fram tanker om det å miste en venn. Det er naturlig 
at dette går sterkt inn på oss alle, og i særlig grad på elevene i klassen. Vi vil bruke mye tid på å snakke om 
det som har skjedd. Skolen vil bli merket av tragedien i tiden framover. 
 
Det vil være av stor betydning for elevene at det også snakkes åpent i hjemmene om det som har skjedd. 
På skolen vil både helsesøster, prest og PP-tjenesten være tilgjengelige. 
 
Vi mener det er viktig at dere får vite hva vi har gjort, slik at dere kan hjelpe oss med arbeidet vi har startet 
med. I den anledning innkaller vi foresatte i klasse x til møte ………..(dato og sted). Andre foresatte som har 
ungdom som er sterkt berørt av sorgen er også velkommen til å delta.» 

5.3 Begravelsesdagen/bisettelsen 

• Møt i begravelsen, krans/bårebukett fra skolen. 

• Presten/den som skal lede begravelsen drøfter med pårørende om de ønsker at 

klassekameratene kan delta i begravelsen. 

• Dersom det gis klarsignal for deltagelse, må klassen forberedes og foresatte informeres. 

o Det er fint om så mange som mulig i klassen deltar. Deltagelsen kan være av stor 

betydning for den videre sorgen 

o Det må være frivillig deltagelse 

• Det bør vurderes om kontaktlærer går sammen med elevene til begravelsen. 

• Kontaktlærer bør ha klassen samlet på begravelsesdagen før og/eller etter begravelsen. 



 

  Side: 13 av 32 

 

5.4 Etterarbeid 

Kontaktlærer/kontoret sørger for at den avdøde elevens navn fjernes fra alle lister slik at skriv fra skolen 
ikke sendes til hjemmet. 
 
 

• Kontaktlærer må få hjelp og støtte av kollegaer og skolens ledelse. 

• Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner: 

o Noen kommer raskt i gang med sorgen, andre vil først senere vise en merkbar 

reaksjon 

o Det kan skape skyldfølelse fordi ungdommer fortsatt kan ha det gøy på tross av at de 

sørger 

o Ta opp dette med skyldfølelse. Tenåringer kan ofte ha «magisk» tenkning i form av 

«Hun døde fordi jeg sa hun var dum» eller «Hun døde fordi vi ikke var hyggelig nok 

mot henne» 

o Når en minnes en avdød, vil en god del av minnene være positive og glade. Latter og 

smil vil være naturlig, selv om noen får dårlig samvittighet av dette 

• Samtaler i klassen der en setter navn på tanker og følelser er fortsatt av stor betydning. 

• Strukturen på samtalen kan være introduksjon, fakta, tanker, reaksjoner, informasjon. 

• Bruk av skjønnlitteratur kan være et godt utgangspunkt for samtaler. 

• PP-tjenesten, helsesøster og prest er viktige personer også i etterarbeidet. 

• Snakk om begravelsen. 

• Skriv minneord. 

• Rådgiver underretter Inntakskontoret og evt. Lånekassen om dato for dødsdag. 

• Kontaktlærer sørger etter hvert for at eventuelle eiendeler bringes til hjemmet. 

• Personalansvarlig har ansvar for å ivareta berørte ansatte. 

• Alle ansatte som har hatt en relasjon til eleven som er død, gis tilbud om en 

oppfølgingssamtale med psykolog eller annen fagperson i etterkant. Dette kan gjelde 

kontaktlærer, faglærere, helsesøster, miljøarbeidere, rådgivere, ledelsen eller andre ansatte 

som opplever seg berørt av det som har skjedd. Personalansvarlig har ansvar for å kartlegge 

hvilke ansatte som bør få tilbudet, for at tilbudet gis, og for å følge opp. Dersom en ansatt 

har behov for mer oppfølging eller tilrettelegging på grunn av hendelsen, har 

personalansvarlig ansvar for å følge dette opp i samråd med den ansatte.  

5.5 Spesielle forhold 

• Dødsfall ved sykdom- I denne situasjonen er ikke sjokket så stort, men sorgarbeidet er ikke 

desto mindre viktig. Bruk rutiner som ved brå død. 

• Selvmord - Hvis det er snakk om selvmord, må man unngå spekulasjoner om årsak og 

skyldspørsmål. Det er også viktig med riktig informasjon hvis familien tillater det. Unngå 

rykter! Vær spesielt oppmerksom på dominoeffekt.  

Et selvmordsforsøk er ofte et rop om hjelp. Ingen har plikt til å informere noen om 

selvmordsforsøk. Hvis man som lærer hører rykter om dette, må man ta kontakt med eleven 

det gjelder og følge denne opp sammen med rådgiver og andre instanser (PPT og BUP). Snakk 

med eleven og bli enige om hva som skal gjøres. Er ryktene sterke, er det lurt å ta opp 

ryktene før de har spredd seg. Hvis eleven gir sitt samtykke, kan selvmord og forsøk på det 
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tas opp som emne i klassen, evt. ved hjelp av ekspertise. Skolen må forsikre seg om at eleven 

får hjelp utenfor skolen. 

• Ferie - Hvis dødsfallet skjer i de lange feriene, kan begravelsen være overstått. For mange av 

klassene på Nesbru er klassene nye hvert år, men det kan arrangeres minnestund for dem 

som gikk i klassen året før. 

• Dødsfall i elevens nære familie - Kontaktlærer avtaler med den berørte eleven om omfanget 

av hva som skal sies og gjøres. Gjør avtale med klassen om blomster og kondolansebrev til 

hjemmet. De som føler for det, må gå i begravelsen. Kontaktlærer har ansvaret for klassen, 

evt. med forsterkning av en kollega, men rådgiver har ansvar for oppfølging av enkeltelever 

som vi vet kan trenge ekstra omsorg. Det må tas hensyn til evt. konsentrasjonsproblemer, 

lekser, vurderingssituasjoner og fravær. 

 

6 Dødsfall – tilsatte (og deres nærmeste familie)  

Den som mottar beskjeden varsler personalansvarlig og rektor som sørger for at informasjonen gis til det 
øvrige personalet. Bruk SMS. 
 
Rektor håndterer presse. NB- avklar med pårørende først. 
 

• Rektor har ansvaret for kondolansehilsen fra skolen og kontakt med hjemmet. 

• Vaktmester firer flagget på halv stang samme dag. 

• Personalansvarlig avdelingsleder, rådgiver og lærer i klassen informerer klassen/grupper og 

tar seg av sorgarbeidet (spesielt i klasse der den avdøde var kontaktlærer). 

• Sorgarbeid som når en elev er død (se under punkt 2): 

o Samtaler 

o Lys tennes 

o Kondolansehilsen og blomster til hjemmet 

o Avtale om begravelsen, seremonien, avreise fra skolen 

• Rektor har ansvaret for felles minnestund for tilsatte (og evt. elever). 

• Personalansvarlig skriver minneord i dagsaviser. 

• Ved dødsfall blant skolens pensjonister er dette rektors ansvar. Det tas evt. kontakt med 

skolens tidligere ledelse for informasjon. 

• Personalansvarlige for avdødes nærmeste kolleger har ansvar for å følge opp disse i 

etterkant. 

 
Dødsfall blant personalets nærmeste er i utgangspunktet ikke skolens ansvarsområde. Den som får beskjed 
varsler personalansvarlig som informerer den som bør informeres.  Oppmerksomhet fra arbeidsgiver og 
kolleger gjør godt. Det er viktig at kollegaene kjenner årsaken til et eventuelt fravær. Slik kan ubehagelige 
situasjoner unngås. 
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7 Vold og trusler  

7.1 Volds- eller trusselepisoder for elever og ansatte 

Rektor har hovedansvar for mediehåndtering 
 

• Ved alvorlig hendelse ring 112 

• Den som oppdager situasjon sørger for å varsle rektor/ledelsen og holder de andre elevene 

unna det aktuelle området 

• Rektor iverksetter umiddelbart tiltak for å sikre liv og helse (voldsutøver isoleres, 

kontakt med helsepersonell etc.) 

• Kontoret kontakter beredskapsgruppa 

• Avklar hvem som er ansvarlig  

• Få oversikt over situasjonen – hvem, hva, når 

• Ring politiet (112 eller 02800)  

• Send evnt. SMS til alle elever og ansatte om at de skal holde seg i klasserommet (kontoret 

har ansvar) 

• Rektor gir ledelsen/rådgivere/lærere ansvar for å registrere og ta seg spesielt av dem som er 

involverte 

• Tiltak iverksettes etter vurdering – evnt i beredskapsgruppa  

• Sørg for informasjon til elever, ansatte, foresatte 

• Varsle AFK (Viken) 

• Organiserer nødvendig hjelpeapparat. 

7.2 Medarbeidernes oppgaver 

• Informasjon kommer via SMS - følg instrukser på SMS. Hovedregel er at man blir i 

klasserommet og låser døra. Ikke forlat klasserommet før nærmere beskjed blir gitt. 

Evakuering vurderes fortløpende. 

• Ved behov innhent informasjon fra elever som har fått SMS  

7.3 Oppfølging av voldssaker 

• Kontaktlærer, rådgiver og ledelse drøfter videre skolegang for involverte elever 

• Den som har sett episoden, gir en skriftlig rapport til skolens ledelse. 

• Skolens ledelse sender voldsrapporten til AFK. 

• Den ansatte som har opplevd vold eller trussel om vold får tilbud om en samtale med 

psykolog eller annen fagperson i etterkant av hendelsen. Personalansvarlig har ansvar for at 

tilbudet blir gitt. 
• Personalansvarlig har ansvar for å ivareta berørte ansatte. 
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7.4 Gjengvold og beefing  

• Observasjon/mistanke om gjengvold SKAL meldes til kontoret 

• Rektor vurderer om Politiet (112) skal varsles. Det er deres ansvar å vurdere og 
bedømme situasjonen og bestemme hvilke tiltak som skal/bør iverksettes.  

• Beredskapsgruppe samles.  

• Ansatte som kjenner involverte elever kontaktes 

• Sørg for tilstrekkelig informasjon – følg varslingsrutiner 

• Skolens ansatte skal, så langt det er mulig, bidra til at de som utsettes for vold og/eller 
trusler blir beskyttet/brakt i sikkerhet.  

• Andre elever holdes i klasserommene sine sammen med lærer. Det varsles via SMS 
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8 Skyting pågår/barrikadering 

• Varsling via SMS 

• Alle blir i klasserom. Lås dører, hold dere unna vinduer og dører. Legg dere ned. 

9 Bombetrusler – denne instruksen gjøres ikke kjent for elever! 

• Holmen videregående er evakueringssted ved bombetrusler (skal ikke gjøres kjent for elever) 

• Varsling via SMS – alle forlater bygget 

• I forbindelse med evakuering av bygningen brukes de samme prosedyrer og rømningsveier 

som ved brannalarm.  

9.1 Mottak av bombetrussel over telefon 

• Opptre rolig og ikke avbryt den som ringer. Hold samtalen i gang så lenge som mulig. Forsøk 

å få så mange opplysninger som mulig: 

o Når bomben skal eksplodere. 

o Hvor på skolen bomben er plassert. 

o Hvorfor bomben er plassert på skolen. 

o Hvordan bomben ser ut. 

o Hvem/hvilke organisasjoner som står bak. 

• Virker trueren kjent med skolen/nærmiljøet? 

• Hvordan er 

o Stemmen: grov, lys, beruset, forvrengt, talefeil, dialekt, utenlandsk aksent 

o Talemåte: hurtig, langsom, kultivert, sleivete 

o Sinnsstemning: rolig, opphisset 

o Kjønn/alder: mann, kvinne, voksen, barn 

9.2 Trusselmeldinger 

• Kontakt rektor eller rektors stedfortreder. 

• Rektor tar kontakt med politiet. 

• Politiet avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes. 

• Rektor innkaller beredskapsgruppen for å drøfte situasjonen. 

• Rektor kontakter AFK. 
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10 Smittsomme sykdommer eller andre helsemessige 
utfordringer ved skolen 

10.1 Smittsomme sykdommer 

• Rektor tar kontakt med Folkehelsekontoret og sørger for at skolen skaffer seg de nødvendige 

medisinske opplysninger. 

• Rektor informerer kontaktlærer og elever (hvis nødvendig). 

• Rektor sørger for at eventuelle tiltak settes ut i livet. 

 

 Pandemier/epidemier/hjernehinnebetennelse/legionella  
(Utbrudd av infeksjonssykdom) 

Beskrivelse Alvorlige infeksjonsutbrudd som rammer deler av eller hele Nesbru VGS.  
 
En omfattende epidemi eller pandemisk influensa vil påvirke Nesbru VGS muligheter til å 
yte sine tjenester ved at ansatte og elever blir syke. De menneskelige konsekvensene vil 
kunne bli store ved alvorlige infeksjonsutbrudd, og Nesbru VGS og Akershus 
fylkeskommune vil kunne bli pålagt å gjennomføre smitteverntiltak for å begrense 
spredning. 
 
Eks: Smittsom hjernehinnebetennelse vil kreve tiltak ovenfor elever (informasjon og 
forhåndsregler, avlyse kroppsøving og eventuelt russefeiring).  
 
Nesbru VGS rolle vil primært opptre i to hovedscenarioer: 
Smitten bryter ut lokalt i egen virksomhet. 
Samfunnet rammes av epidemi/pandemi, og Nesbru VGS skal prøve å opprettholde sin 
drift. 

Spesielle 
varslingsbehov 

Varsling ved infeksjonsutbrudd som oppstår ved Nesbru VGS: 
Varsel vil normalt komme fra smittevernlege/kommunelege i kommunen til rektor. 
Ved større hendelser (pandemi/epidemier) kan varsel komme fra Fylkesmann/fylkeslegen. 
Rektor må varsle i henhold til instrukser og veiledning gitt av 
smittevernlegen/kommunelegen til brukere/ansatte. 

Aktuelle ressurser 
og 
samarbeidspartnere 

En pandemisk influensa vil kunne medføre ekstraordinært transportbehov for distribusjon 
av antiviralia og vaksiner. Fylkeskommunen sin rolle i transportberedskapen kan komme til 
anvendelse. 
Informasjonsstøtte fra SA. 
Spesiell fagkompetanse fra SA. 
 
Under en pandemisk influensa eller en omfattende epidemi, kan det være aktuelt å 
etablere Fylkesmannens samordningsfunksjon dersom pandemien/epidemien medfører 
alvorlige forstyrrelser for flere viktige samfunnsfunksjoner. 
 
Aktuelle samarbeidspartnere vil være: 
Smittevernoverlegen i kommunene 
Fylkeslegen 
Helsesøster og skolelege 
Fastlegene 

Informasjon og 
samfunnskontakt 

Aktuelle informasjonskilder: 
Folkehelseinstituttet (FHI)  
Sosial og helsedirektoratet (SHdir) 
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Folkehelseinstituttet (FHI) har primæransvar for informasjon om hvordan man skal forholde 
seg til ulike typer smitte. Relevant informasjon ved større utbrudd av smittefarlig sykdom 
blir fortløpende lagt ut på FHI sine hjemmesider (www.fhi.no).  
FHI har i tillegg bemannede informasjonstelefoner. 
Nesbru VGS kan om nødvendig hente informasjon fra disse sidene og spre dette aktivt til 
egne ansatte og elever. 
 
Virksomhetsleder har informasjonsansvar ift håndtering lokalt i virksomheten, dette 
innebærer blant annet informasjon ved utbrudd av for eksempel hjernehinnebetennelse. 

Normalisering Ved legionella: friskmelding av bygg/installasjon (Intern byggkompetanse finnes i Bygg & 
Innkjøp). 

 

10.2 Bygningstekniske forhold kan gi helsemessige utfordringer 

Eksempler på dette kan være svikt i ventilasjonsanlegg, bygningsarbeider som forårsaker 
sikkerhetsmessige utfordringer og lignende. 
 

• Rektor kontakter Folkehelsekontoret. 

• Rektor sender ut informasjon til elever, foreldre og ansatte. 

• Ledelsen iverksetter nødvendige tiltak. 

11 Pandemi – smittsomme sykdommer 

Eksempler på dette kan være Corona. 
 
Stenging av skolen. Informasjon til alle ansatte, elever og foresatte. 

• Følg med på nasjonale føringer og skoleeiers instrukser 

• Hva skal alle ta med seg når de forlater skolen (bøker, PC osv.)? 

• Undervisning gjennomføres digitalt 

• Informasjon på hjemmesider om hvem man kan kontakte – ledelse, rådgivere, miljøarbeider, 

vaktmester 

• Er skolen fullstendig stengt eller kan noen komme innom? 

• Evnt åpningstider 

• Hvordan forholder jeg meg når jeg er i skolebygget? 

• Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet? 

• Personalleder tar kontakt med sine innen få dager 

• Kontaktlærer tar kontakt med sine elever  

• Alle skolen fora gjennomføres digitalt (viktig med AMU, samarbeidsmøte og elevråd) 

Ved eventuelt smittede 

• Kommuneoverlegen skal kontaktes 

• Kommuneoverlegen avgjør hvem som evnt skal i karantene 

Gjenåpning av skolen 

• Hvordan kan skolen åpnes på en forsvarlig måte ifht. Gjeldende smittevernregler 

• Innkjøp av antibac, såper osv. 

• Informasjon 

• Plan for utvidet renhold 
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12 Brann 

Nesbru vgs. har montert automatisk varslingsanlegg til Asker og Bærum brannvesen. 
Dersom du oppdager brann og alarmen ikke er utløst, må DU varsle om brann. 

• Bruk manuell brannmelder 

• Ring 110 

12.1 Forebyggende brannvern 

Gjør deg kjent med hvor: 

• Brannslokkeutstyr er plassert og hvordan det fungerer 

• Utganger/nødutganger er 

• Hvor instrukser/kart over nødutganger henger 

Røyking eller åpen ild er ikke tillatt på skolens område.  
 
Skal det stekes, kokes eller lignende må skolens driftsavdeling få beskjed om dette slik at brannmelder kan 
tildekkes. Utkopling av detektorer er ikke tillatt. 
 
I naturfagavdelingen er det montert multidetektorer. Røykdelfunksjonen er automatisk utkoplet mellom kl. 
07.00 og 17.00. 
 
Ved bruk av pulter i korridorene skal disse settes tilbake etter bruk. Det skal være frie rømningsveier 
 

12.2 Brannvernopplæring 

Jfr. "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn"§ 3 - 3: 

«I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre 
regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha 
tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid». 
 

12.2.1  Ansatte og vikarer 

• Alle ansatte og vikarer ved Nesbru videregående skole skal gis tilstrekkelig 
informasjon/kunnskap om opptreden i en brannsituasjon.  

• Opplæringen skal skje gjennom teori og praktiske øvelser på en slik måte at alle blir 
fortrolige med varslingsrutiner, rømningsveier og slukkemidler. 

• Ledelsen gjennomgår brannvernrutiner med alle ansatte en gang pr år, i høstsemesteret. 

12.2.2  Nyansatte 

• Grunnleggende brannvernopplæring er obligatorisk for alle ansatte ved tilsetting. 
• Nærmeste leder har plikt til å legge til rette for at den ansatte får opplæringen. 
• Så langt det lar seg gjøre, skal slik opplæring gis hver høst i forbindelse med orienteringsmøte 

for nytilsatte.  
• Ut over dette gis brannvernopplæring ved behov.  
• Brannvernleder er ansvarlig for at planen gjennomføres. 
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12.2.3  PPU studenter 

• Grunnleggende brannvernopplæring er obligatorisk for alle studenter ved tiltredelse. 

• Leder har plikt til å legge til rette for at studenten får opplæringen. 

• Opplæringen skal skje gjennom teori på en slik måte at alle blir fortrolige med 

varslingsrutiner, rømningsveier og slukkemidler. 

• Brannvernleder er ansvarlig for at planen gjennomføres. 

12.2.4  Eksamensvakter 

• Grunnleggende brannvernopplæring er obligatorisk for alle tilsynsvakter. 

• Opplæringen skal skje gjennom teori før første eksamen, fortrinnsvis medio mai. 

• Brannvernleder er ansvarlig for at planen gjennomføres. 

12.2.5  Elever 

• Rømningsplan 

• Branninstruks 

• Kontaktlærer er ansvarlig for at rutinene gjennomgås med elevene ved skolestart. 

• Faglærer gjennomgår de samme rutinene i hvert klasserom han/hun er i, i løpet av de første 

to ukene ved skolestart. 

• Rutinene repeteres i forkant av planlagt brannøvelse. 

12.3 Ansvarsforhold ved brann/brannalarm: 

Ansvarlige 

• Brannvernansvarlig Viken FK:   Hamid Besharati                             Driftsoperatør 

• Brannvernleder: Roger Berg Svendsen    Teknisk leder  

• Vara brannvernleder: Istvan Enyedi    Vaktmester 

 

• Ansvarlig ved utløsning av alarm:     Brannvernansvarlig AFK-FKF 

(Til brannvesenet eller annen myndighet overtar, er Brannvernansvarlig/brannvernleder 

ansvarlig).  

Når brannvesenet kommer så skal de få beskjed om at hele skolen er tom, evt. at vi ikke har kontroll på 
noen spesifikke rom/områder. Da blir det brannvesenet sin oppgave evt. å kontrollere disse 
rommene/områdene – som de skal ha tilgang på med nøkkel fra nøkkelboksen. 

12.4 Plasseringer ved utløsing av brannalarm 

Hvor Ansvarlig Vara 

Brannsentralen ved hovedinngang: Brannvernansvarlig Viken FK Brannvernleder 

Samlingsplassen:                                                                                    Brannvernleder Vaktmester 

Ved gangvei inn på samlingsplassen: Vaktmester IT-leder 

Inngang D/utkjøring hovedinngang   

Gangvei mot pauseskur   
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12.5 Ansvar ved brannalarm – gul vest 

• Ta ansvar for din fløy/etasje ved å ta på gul refleksvest i brannslangeskapet 

• Oversikt over hvilket område som skal sjekkes ligger i skapet. 

• Ved gjennomgang av skolen så trenger du kun å sjekke fellesarealer, fellesrom og evt. åpne 

klasserom. Det skal ikke være nødvendig å sjekke alle klasserom. Er disse lokalene tomme, så 

er også skolen tom.  

• Lukke og låse dører til klasserom som er åpne 

• Meld status om evakuering til brannansvarlig ved hovedinngangen. 

12.6 Instruks ved brannalarm. Må korrigeres med HMS -håndboken del 2 

Opptre rolig, tenk fornuftig! 
 

• Varsle 

• Redde 

• Begrense 

• Slukke 

• Veilede  

Når brannalarmen går, forlater ALLE bygningen uansett hvilke aktiviteter som er i gang 
(prøver, kjemiforsøk, kroppsøving eller annet). 
 
Egen instruks finnes for rom hvor det avholdes eksamen, ref. pkt. 13.7 
 
Læreren stiller seg ved døra, påser at vinduene er lukket og forlater bygningen sammen med elevene.  
Døren til klasserommet skal låses. 
Nærmeste rømningsvei benyttes, ansatte og elever samler seg på oppsamlingsplassen på grusbanen. 
 
Er rømningsveien blokkert av røyk eller annet må en selvstendig vurdering benyttes om å bli eller forlate 
rommet du oppholder deg i. 
 
Denne instruksen gjelder også dersom alarmen går i pausen. 
 

12.7 Tillegg til skolens branninstruks i eksamensperioder 

Denne spesifiseringen gjelder kun i rom hvor det avholdes eksamen 

• Tilsynsvakter ved eksamen skal også fungere som brannvakter i rom der eksamen avholdes. 

• Før eksamensstart skal eksamenskandidatene informeres om at de ikke skal evakuere 
rommet hvis brannalarm utløses. 

• Eksamensrommet skal først evakueres dersom/ når beskjed om denne gis fra skolens ledelse. 

NB! Unntak - Hvis det oppdages røyk eller røyklukt, skal tilsynsvaktene evakuere rommet i henhold til 
branninstruksen 

12.8 Branninstruks når det avholdes skolerevy  

Nesbru vgs har montert automatisk varslingsanlegg til Asker og Bærum brannvesen. 
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Organisering 
Revyen skal ha en ansvarlig Revy HMS-leder som skal være kontaktperson ovenfor skolens brannansvarlig. 
Når bruker er under tilsyn av tilsynsvakt, vil tilsynsvakten ivareta varslingsprosedyren. Bruker skal likevel 
følge rutiner for redning og slukking. Brukere uten tilsyn må selv ivareta alle tre oppgaver, samt varsle 
brannvesen. 
Revyen skal ha en kontaktperson som skolens brannvernleder kan forholde seg til 
 
Ansvarlig Revy HMS-leder og revyens brannvakter må gjøre seg kjent med: 

• Rømningsvei – gjøre seg kjent med hvor rømningsveier befinner seg 

• Slokkeutstyr – hvor det er plassert og hvordan det virker 

• Brannmeldere – hvor de er plassert (manuelle meldere). 

Ansvarlig Revy HMS-leder og revyens brannvakter må påse at: 

• rømningsveiene er klare og ryddige 

• de vet hvor mange deltakere de har i bygget 

• de som ikke er aktive likevel er sammen med gruppa slik at de blir varslet og fulgt ut 

• deltakere ikke gjør noe som kan forårsake brann, eller utgjøre en fare 

Når brann blir varslet skal ansvarlig Revy HMS - leder: 

• informere om dette fra scenen 

• vurdere hva som er beste rømningsvei 

• forsikre seg om at alle er i stand til å bevege seg ut ved egen hjelp, eventuelt sørge for hjelp 

til bevegelseshemmede 

• sørge for at alle går samlet ut på en rolig og ordentlig måte, uten trengsel og løping. Klær og 

utstyr skal ligge igjen, og dører og vinduer lukkes. 

• etter evakuering av lokalene: samle gruppen på utsiden og forsikre seg om at alle er til stede. 

Melding gis umiddelbart til tilsynsvakt som møter brannvesenet. Brukere uten tilsyn møter 

selv brannvesenet. 

Ansvarlig Revy HMS-leder skal påse at de har mange nok brannvakter med nødvendig opplæring til å 
kunne følge instruksene 

 

Rømning/evakuering/brannalarmanlegg 
• Utkoblinger av brannalarmanlegget i forbindelse med bruk av scenerøyk eller pyrotekniske 

effekter er forbudt.  

• Scenerøyk og pyrotekniske effekter er forbudt å bruke- 

• Egne brannvakter må etableres for å ivareta sikkerheten. Vaktene må få opplæring i hvordan 
de opptrer ved utløst brannalarm samt bruk av slokkeutstyr, fortrinnsvis brannslange. 

• Midtgang i salen / mellom stolrader skal ha en bredde på minimum 120 cm. 

• Antall personer skal være i forhold til forutsetningene til lokalet (beregnet persontall for 
lokalet). 

• Rømningsveier må alltid være ryddige og fremkommelige i hele sin bredde. 

• Markeringsskilt som henviser til gymsalens 3 rømningsveier skal ikke dekkes til. 
 

Instruks/informasjon 
• Gi publikum informasjon om rømningsveier før forestillingen starter. 

• Gjør alle i arrangementet kjent med at brannalarmen ikke nødvendigvis høres i salen, og at 
dette derfor må varsles fra scenen. 
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Teknisk 
• Løse kabler tapes fast til gulv eller henges opp slik at disse ikke er til hinder eller kan bli utsatt 

for skade. 

• Provisorisk el-anlegg må holdes under oppsikt. Skjøter og tilkoblinger sjekkes for varmgang. 

• Det må ikke brukes brennbar duk for å dekke til vegger og scene. 

• Bruk av brennbare materialer til scene, som paller og lignende, skal unngås. 
 

12.9 Branninstruks for eksterne brukere 

Nesbru vgs har montert automatisk varslingsanlegg til Asker og Bærum brannvesen. 
 
Organisering 
Hver bruker (lag, gruppe, skole osv.) skal ha en ansvarlig leder som skal være kontaktperson ovenfor 
skolens brannansvarlig. Når bruker er under tilsyn av tilsynsvakt, vil tilsynsvakten ivareta 
varslingsprosedyren. Bruker skal likevel følge rutiner for redning og slukking. Brukere uten tilsyn må selv 
ivareta alle tre oppgaver, samt varsle brannvesen. 
Alle brukere skal ha en kontaktperson som skolens brannvernleder kan forholde seg til. 
 
Ansvarlig leder, trener, arrangør, vakt osv., må gjøre seg kjent med: 

• Rømningsvei – gjøre seg kjent med hvor rømningsveier befinner seg 

• Slokkeutstyr – hvor det er plassert og hvordan det virker 

• Brannmeldere – hvor de er plassert (manuelle meldere). 

Ansvarlig leder, trener, arrangør, vakt osv., må påse at: 

• rømningsveiene er klare og ryddige 

• de vet hvor mange deltakere de har i bygget 

• de som ikke er aktive likevel er sammen med gruppa slik at de blir varslet og fulgt ut 

• deltakere ikke gjør noe som kan forårsake brann, eller utgjøre en fare 

Når brann blir varslet skal ansvarlig leder: 

• vurdere hva som er beste rømningsvei 

• forsikre seg om at alle er i stand til å bevege seg ut ved egen hjelp, eventuelt sørge for hjelp 

til bevegelseshemmede 

• sørge for at gruppen går samlet ut sammen med leder på en rolig og ordentlig måte, uten 

trengsel og løping. Klær og utstyr skal ligge igjen, og dører og vinduer lukkes. 

• etter rømming av lokalene: samle gruppen på utsiden og forsikre seg om at alle er til stede. 

Melding gis umiddelbart til tilsynsvakt som møter brannvesenet. Brukere uten tilsyn møter 

selv brannvesenet. 

Ansvarlig leder for hver brukergruppe skal påse at de har mange nok ledere med nødvendig opplæring til å 
kunne følge instruksene 

12.10 Branninstruks for kantinedriver 

Forebyggende brannvern 
 
Nesbru vgs har montert automatisk varslingsanlegg til Asker og Bærum brannvesen. 
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Gjør deg kjent med hvor: 

• Brannslokkeutstyr er plassert og hvordan det fungerer. 

• Utganger/nødutganger er 

• Hvor instrukser/kart over nødutganger henger 

 Røyking eller åpen ild er ikke tillatt på skolens område.  
 
Kantinen skal drives på en slik måte at det ikke oppstår fare for brann. 

• Utstyr som brukes i kantinen, skal ikke brukes dersom det er feil og/eller mangler på dette.  

• Feil eller mangler på byggets installasjoner skal øyeblikkelig meldes til byggets 

driftspersonell. 

• Det skal ikke oppbevares brannfarlige stoffer i kantinen, slik som gass og brensel. 

• Når kantinen stenger, skal alt utstyr som kaffetraktere og annet utstyr som ikke trenger å 

være tilkoblet, kobles fra. 

12.11 Tillegg til skolens branninstruks ved bruk av gymsalen ved 
kommune -og stortingsvalg 

Denne spesifiseringen gjelder kun i gymsalen når det avholdes kommune- eller storingsvalg 

• Valgmedarbeidere skal fungere som brannvakter i gymsalen, der valget avholdes. 

• Før oppstart skal valgmedarbeiderne informeres om at de ikke skal evakuere gymsalen hvis 

brannalarm utløses. 

• Valglokalet skal først evakueres dersom/ når beskjed om denne gis fra teknisk leder eller 

tilsynsvakt. 

NB! Unntak - Hvis det oppdages røyk eller røyklukt, skal valgansvarlig evakuere valglokalet i henhold til 
branninstruksen 

12.12 Evaluering etter brannøvelser 

• Brannøvelser evalueres ved spørreundersøkelse på It’s learning og epost til alle 
ansatte. 

• Alle ansatte plikter å sende inn svar om deltakelse etter krav fra brannvesenet. 

• Tiltaksplan utarbeides etter hver øvelse. 

• Brannvernplanen tas opp til revisjon hvert år iht. årshjul for virksomheten. 

 
 
. 
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13 Varsling 

• Varsling skjer som hovedregel via SMS – kontoret har hovedansvar 

• SMS -tjenesten vi bruker er link engage 

• Hvem har tilgang på link engage? 

• Hvilke SMS – grupper har vi? 

o Alle grupper (eks 1S01, 1bay,3mka osv) 

o Alle grupper – foresatte 

o Alle elever Vg1 

o Alle elever Vg2 

o Alle elever Vg3 

o Alle elever 

o Alle foresatte 

o Alle ansatte 

o Innerste beredskapsgruppe 

o Utvidet beredskapsgruppe 

13.1 Forslag SMS 

• Til alle ansatte og elever. Politiet avholder for øyeblikket en øvelse rundt skolen. Ingen grunn 

til bekymring og undervisningen går som normalt. Rektor 

• I forbindelse med at identiteten til NN nå er offentliggjort, kan det hende pressen tar kontakt 

med kollegaer/lærere for uttalelse. Pårørende ønsker at alle henvendelser skal gå gjennom 

deres bistandsadvokat. Alle må vise respekt for dette ønsket. 

• Til alle ansatte, elever og foreldre.  Skolen har i dag mottatt en trusselmelding.  Politiet er 

varslet og opplyser at situasjonen er under kontroll.  All undervisning går som normalt. 

 

14 Mediehåndtering  

All kontakt med media skal gå gjennom rektor eller annen leder ved skolen, og elevene må av hensyn til 
personvernet skjermes. Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte alle de som er involvert i en krise. 

14.1 Hvem uttaler seg om hva? 

• Dersom mennesker er forulykket på skolen (eller det er fare for det), eier Politiet situasjonen 

og det er kun Politiet som uttaler seg.  

• I beredskapssituasjoner koordinerer Politiet mediekontakten med overordnet 

beredskapsgrupper i Viken og rektor/assisterende rektor. 

• Rektor bekrefter at det har skjedd en ulykke ved skolen, men ut over det må det henvises til 

politiet på åstedet, til pårørendetelefon eller informasjonssjefen i Politiet. 

• Rektor skal alltid søke råd og koordinere uttalelser med leder av overordnet 

beredskapsgruppe, kommunikasjonssjef i AFK og områdedirektør 
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14.2 Skaff oversikt 

Skaff oversikt over situasjonen så godt som mulig: 

• Hva har skjedd? 

• Hvor har det skjedd? 

• Hvem har det skjedd med? 

• Når skjedde det? 

• Hvem har varslet hvem? 

• Hvilke tiltak er iverksatt? 

• Hvilke tiltak må vi iverksette? 

• Hvem er pårørende? 

14.3 Legg en plan 

Ledelsen/beredskapsgruppen sammen med eventuelle impliserte legger straks en plan med bakgrunn i det 
vi vet og de planer som gjelder.  

• Gjør avtaler med pressen evt. send ut en pressemelding. 

• Koordiner alt med politiet og med AFK. 

• Gjør avtale med pressen av evt. neste informasjonspunkt. Hold fast på avtalene. 

• Skolens hjemmeside kan være en god informasjonskilde. Vær sikker på fakta og koordiner 

med Politi, AFK og informasjon på AFKs hjemmesider. 

14.4 Tips til hva du kan si 

Forberedelse til intervjuet er viktig. Ved første henvendelse fra media kan vi uten særlig oversikt uttale: 

• Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd, evt. uttrykker delaktighet i sorg. 

• Vi arbeider etter skolens egen plan for krisehåndtering. Fokuser på tiltak skolen nå gjør 

overfor elever, pårørende og tilsatte.  

• PP-tjenestens kriseteam bistår skolen i oppfølging av elevene. 

• Vi gjør hva vi kan for å få oversikt over hva som har hendt. 

• Vi gjør alt som er mulig for at dette ikke skal skje igjen. 

• Innrøm manglende oversikt. Forklar media at dette er det du vet til nå at du på avtalt 

tidspunkt evt. vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen. 

• Ved selv å fortelle den negative nyheten, vil en kunne unngå konsekvensene en «avsløring» 

vil gi. 

14.5 Pårørende informeres først 

Pårørende er de første som skal ha full informasjon ved en krise. Send SMS. 
Det bør vurderes å tilby de pårørende å komme til et sted der det kan etableres en 
kommunikasjonssituasjon, tilby hjelp og støtte og gi råd om hvordan de kan forholde seg til media. 
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14.6 Involverte elever og personell 

Involverte elever og personell bør skjermes for media. Samtidig med at pårørende tilbys hjelp må den/de 
involverte bli samlet for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil videre skje. Det må evt. gis 
veiledning av elever når det gjelder håndtering av media. Ved behov tilbys hjelp fra kommunes kriseteam. 

14.7 Hendelsen er offentlig 

Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten at navn på involverte og årsak nevnes og/eller 
kommenteres. Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse, må dette presiseres når 
en uttaler seg. Ledelsen skal verne og støtte dem som er innblandet i krisen, det være seg 
gjerningsmannen, offer, pårørende, elever og ansatte. 

14.8 Unngå spekulasjoner 

Ingen spekulasjoner eller antagelser om årsaken eller skyldspørsmål skal ut av huset. Det er kun fakta som 
skal omtales i den første fasen. Henvis til fakta og Politiet. 

14.9 Før logg 

Loggfør alle tiltak og all kontakt, se loggmal under 3.1. Følg med i media, nye utspill kan komme. 

14.10 Informer Viken fk om hendelsen 

Viken informeres. Diskuter gjerne mediestrategien med etatens informasjonssjef. 
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15 Førstehjelp 

Rutine for opplæring i førstehjelp 

• Skolen arrangerer kurs i førstehjelp for alle ansatte en gang hvert annet år.  

• Alle ansatte skriver seg på en liste som viser at de har deltatt på opplæringen. 

• Annet hvert år repeteres informasjonen med en film om hjerte- og lungeredning. 

• Administrativ avdeling og idrettsavdeling får opplæring i bruk av hjertestarter hvert annet år. 

15.1 Sirkulasjonssvikt 

Sirkulasjonssvikt er en fellesbetegnelse på tilstander der blodsirkulasjonen til viktige organer er for liten. 
 
Årsaker: 

• Nedsatt sirkulerende blodmengde 

• Hjertemuskelsvikt, nedsatt pumpefunksjon 

• Utvidede blodårer 

Kjennetegn: 

• Nedsatt bevissthet kan inntreffe 

• Blek ansiktsfarge 

• Hurtig puls, ofte over 140 

• Kald og klam hud 

• Noen kan ha smerter i brystet 

Førstehjelp: 

• Stans eventuell blødning 

• Legg kroppen flatt med beina høyt. Ved bevisstløshet – sideleie 

• Sørg for behagelig temperatur 

• Lindre smerter 

• Ro ned pasienten 

• Gi ikke drikke! 

• Ring nødnummer 113 

15.2 Sårskader og blødninger 

Vi skiller mellom enkle sår (rifter, skrubbsår) og kompliserte sår (snittsår, stillsår, knusningssår, skrubbsår). 
Ved enkle sår er det bare huden eller slimhinnen som er ødelagt, mens skaden ved kompliserte sår også 
omfatter større blodårer, nerver, sener, indre organer og eventuelt knokler. 
 
Førstehjelp: 

• Ved enkle sår renses dette med vann eller sårrensemiddel. Sårkanter som spriker, klemmes 

sammen før de dekkes med sårplaster eller kompress. 

• Ved kompliserte sår dekkes såret med kompress, rent lommetørkle eller liknende (helst 

sterilt), uten å rense først. Blod, skitt og fremmedlegemer skal ikke fjernes. Dette må 

behandles videre av lege. 
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15.3 Akutte skader 

Smerter, hevelser og nedsatt bevegelighet kan være tegn på brudd. Ved brudd blir i tillegg huden ofte 
misfarget på grunn av blødninger under huden. Sikre bruddtegn er feilstilling, unaturlig bevegelighet og 
forkortet arm eller bein. 
 
Førstehjelp: 

• Stans eventuell blødning 

• Bruddstedet holdes i ro, da blir smertene mindre. Det er behov for ekstra støtte av bruddet 

(spjelking) hvis transporten skal foregå på annen måte enn med ambulanse 

• Forebygg sirkulasjonssvikt 

15.4 Forgiftninger (Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00) 

Vi kan ha mistanke om forgiftning når: 

• flere personer på samme sted har sterke magesmerter, brekninger og eventuelt diaré, 

synsforstyrrelser eller bevissthetsendring 

• vi finner syke personer med giftige planter i de nærmeste omgivelsene 

• det er gasslukt i et rom der en eller flere personer ligger helt eller delvis bevisstløse 

• det oppstår uklare sykdomstilstander hos personer som omgås giftige stoffer 

Førstehjelp (ved forgiftninger med lut eller syre): 

• ring 113 

• gi raskt rikelig å drikke 

• for å motvirke hevelse av slimhinnen kan vi legge kalde pakninger på halsen og gi isbiter å 

suge på 

• legg pasienten i sideleie 

• overvåk pasienten kontinuerlig 

15.5 Pustebesvær (for eksempel ved astma) 

Førstehjelp: 

• Førstehjelperen må opptre rolig og la pasienten selv bestemme hvilken stilling som gir minst 

pustebesvær. Å ligge øker ofte pustebesværet, de fleste vil foretrekke å sitte. Pasienten bør 

bruke egen astmamedisin dersom den forefinnes 

• Ring 113 

15.6 Hvor er hjelpemidlene ved vår skole? 

Generelt 

• Det er merket med typegodkjente skilt hvor medisinsk utstyr er plassert 

• Alle fastmonterte skap skal være låst, og kun betjenes av ansatte. Dette for å forhindre 

overforbruk av medisinsk materiell, samt for å få en oversikt over skadeomfang ved skolen. 

• Alle førstehjelpskoffeter skal være plassert på låste rom 

• Innholdet i skrin og skap skal være tilpasset brukerbehovet 
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Plassering 

 
Førstehjelpsskap er plassert på følgende steder: 

• Fysikk 

• Biologi 

• Naturfag  

• Kjemi 

Førstehjelpskoffert er plassert på følgende steder: 

• Helsesøster 

• Gymavdeling 

• Byggfagavdeling 

• Driftskontor  

• Ekspedisjon 

• IKT avdeling 

• førstehjelpskofferter skal være tilgengelig på alle byggeplasser og i busser skolens elever og 

ansatte bruker 

Hjertestarter er plassert i vestibylen  
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16 Skaderapport og yrkesskade 

• Intern skaderapport, avvik og uønskede hendelser fylles ut og sendes kontoret 

• Kontoret arkiverer 

• Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student, NAV 13-10.01, fylles ut når du 

skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått på skole, høgskole, universitet m.v. 

• Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført ansatte, NAV 13-07.05, fylles ut når du skal 

melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i arbeid på norsk eller utenlandsk 

landterritorium. 

• Skademeldinger, avvik og uønskede hendelser tas opp i skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

 

 


