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Sikkerheds- og Kriseberedskab! 

 
   Undervisningsministeriet udgav i 2009 en vejledning om forebyggelse og 
håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner. 
Vejledningen blev til blandt andet på baggrund af tragiske skoleskyderier på en skole 
i Finland. Vejledningen er desværre igen blevet aktuel i forbindelse med Utøya den 
22. juli 2011.  
 
   Skolerne i Mariagerfjord er blevet anmodet om at melde til forvaltningen, hvordan 
der arbejdes med området. 
 

---0--- 
 

   På Hadsund Skole har vi lagt hovedvægten på forebyggelsen af mistrivsel og 
usunde miljøer for vore elever. Vi har opbygget en infrastruktur, hvor der 
kontinuerligt arbejdes med elevernes trivsel. I dette arbejde skærpes 
opmærksomheden, og vi håber at kunne opfange indikatorer på et tidligt tidspunkt i 
skoleforløbet. 
 
Handleplan: (Handleplanen er ikke udtryk for prioritering) 
 

• Hvert andet år gennemfører Hadsund Skole en undervisningsmiljøvurdering. 
Vi anvender DCUM TERMOMETERET som værktøj til afdækning. 

• Vi har AKT- personer tilknyttet hver afdeling (SFO, Afd. A, Afd. B, Afd. C). 
AKT – personerne er tovholdere og primærpersoner i skolens arbejde med 
elevernes trivsel. 

• Der lægges fra skolen side stor vægt på, at vores UU- vejleder har tid til at 
arbejde med hver enkelt elev ud over den obligatoriske vejledning. I dette 
udvidede arbejde håber vi blandt andet at kunne sikre, at en større del af vore 
unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

• Hvert år sørger vore AKT- personer for, at Trivselserklæringen og 
Mobbestrategier tages op til revurdering. 

• Forældrene i alle vore klasser arbejder sammen om Den Gode Klasse. Arbejdet 
er et forælder/forælder samarbejde, hvor vægten lægges på trivslen for alle 
børn i klassen. Vi plejer at sige, at alle børn i klassen har 25 forældrepar. 

• Der arbejdes systematisk med fravær for også herved at kunne opfange 
indikatorer for mistrivsel. 
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• Hadsund Skole har et stadigt fokus på udviklingen af 
samarbejdet i teamene. Samarbejdet omfatter naturligvis den enkelte elevs 
trivsel og adfærd – også i et samarbejde med AKT og afdelingslederen.  

• Lederteamet gennemgår hvert år den enkelte afdeling for at fastholde et samlet 
billede af elevernes behov og situation. 

• På Hadsund Skole har der altid været et velfungerende samarbejde i SSP- 
udvalget. Med den nye struktur vil dette arbejde blive videreført med mulighed 
for at bevare og videreudvikle kendskabet til unge med adfærds- og 
misbrugsproblematikker i distriktet. 

• I skoleåret 2011/2012 indføres et nyt fora på Hadsund Skole, som vi kalder 
Intern Konference. Intern Konference er et fora, hvor teamene kan få 
problematikker optaget på dagsordenen. Forud for optagelse af et punkt på 
dagsordenen arbejder teamene systematisk med den aktuelle problematik, og 
der skal foreligge en skriftliggørelse af dette arbejde, som grundlag for 
optagelsen på Intern Konference. 

• Hvert år afprøves og evalueres skolens evakueringsplan. Evakueringsplanen 
anvendes hovedsageligt ved brand eller fare herfor; men den retter sig også 
mod fare af anden karakter.  

• Hadsund Skole har en Ambulanceplan, som fatter arbejdet under og efter en 
traumatisk hændelse.  Ambulanceplanen retter sig i sin ordlyd mod personalet; 
men vil også udgøre et værdifuldt værktøj i arbejdet med alle implicerede 
personer i forbindelse med en krise.   

 
   Ledelsen vil hvert år tage Sikkerheds- og Kriseberedskabet op på møder med 
medarbejderne i forbindelse med evalueringen af evakueringsplanen. Vi har ikke 
udarbejdet en instruks – da skolens karakteristiske transparente opbygning gør, at det 
er meget vanskeligt på forhånd at vurdere værdien af en sådan forhåndsbeslutning. 
Vejledningen taler om barrikadering i klasselokalet; men hvilken beskyttelse giver 
det elever og medarbejdere, når man alle steder kan se ind og gennem vore lokaler. 
Vi har derfor ikke givet en instruks om at forblive; men vi instruerer vore 
medarbejdere i at bruge deres sunde fornuft i den aktuelle situation og sørge for i 
størst muligt omfang at tænke på vore elevers sikkerhed. Tilkald hjælp – kan være 
den eneste instruks; men hvis en skydegal person forlanger, at alle forholder sig i ro – 
hvilken værdi har den så i situationen? Man kan ikke skrive sig ud af alt; men man 
kan sørge for, at der bliver talt om risici og forebyggelse – det er hvad vi har valgt at 
gøre. 
 

Allan Krone 
Skoleleder 

Hadsund Skole 


