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Hvis det utenkelige skulle skje – beredskapsplan 
 

Reisemålene er trygge, men som overalt i veden, kan det skje uventede hendelser. Dette kan være naturkatastrofer, 

store ulykker eller terror. Det er ingen grunn til å bekymre seg mer for dette dit dere skal, men uansett har vi planer for 

hva vi skal gjøre i slike tilfeller. Vi har en beredskapsplan for utenlandsreiser: 

 

Forholdsregler for utenlandsreiser: 

 

 Alle elever må ha mobilnummer til de ansvarlige lærere lagret på sin mobiltelefon 

 De ansvarlige lærerne må ha mobilnummer til alle elever de har ansvaret for lagret på sin 

mobiltelefon som gruppe, slik at det kan sendes gruppe-SMS. 

 De ansvarlige lærerne må også ha mobilnummer til rektor og ass. rektor lagret på sin mobiltelefon. 

 

 

Med en alvorlig hendelse mener vi her en hendelse som omfatter mange mennesker og som naturlig får stor 

dekning i media. Eksempler på dette kan være: 

 

 Ulykke på offentlige transportmidler eller i bygninger/anlegg 

 Storbrann 

 Naturkatastrofe eller andre store ødeleggelser – f.eks tak som blåser av hus 

 Terrorhandlinger 

 

 

Når slike hendelser oppstår er det viktig at elever og ansatte følger følgende retningslinjer: 

 

 

 Oppsøk så raskt som mulig et område som må kunne anses som sikkert. Søk mot steder der man kan 

få beskyttelse mot det som skjer og om nødvendig kan få hjelp.  

 

 Kontakt nødetatene dersom det ikke er sikkert at andre allerede har gjort dette.  

 

 Når nødetatene er på stedet, gi beskjed om personer som trenger assistanse dersom dette er aktuelt. 

 

 Hold sammen med andre i gruppen så langt dette er mulig og fornuftig. Gi hjelp til hverandre og til 

andre i den grad dette ikke utsetter deg selv for fare. Følg de anvisninger som blir gitt av 

myndighetene; politi, brannvesen etc. 

 

 Send SMS til din(e) nærmeste pårørende og til ansvarlig lærer (for Vg2 i Berlin, den norske 

kontaktlæreren) om hvor du er og om du er i sikkerhet. Gi også beskjed om andre du vet at er i 

sikkerhet. Ikke spre rykter, men forhold deg kun til det du er sikker på. Bruk eventuelt andre 

elektroniske kanaler som facebook, messenger, twitter etc. Vær oppmerksom på at telefonnettet i 

slike tilfeller vil kunne bryte sammen. SMS er da sikrere enn å ringe. 

 

 De ansvarlige lærere rapporterer egen status til rektor på SMS samtidig med, eller så snart de har 

sendt SMS til egne nærmeste pårørende. 
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 De ansvarlige lærere rapporterer fortløpende status for elever de har oversikt over til rektor på SMS 

eller epost. 

 

 Den/de ansvarlige lærer(ne) tar avgjørelse om et samlingspunkt for gruppen som flest mulig har 

mulighet til å oppsøke. Sender SMS til elevene om dette.  

 

 

 

 Rektor innkaller skolens beredskapsgruppe og informerer beredskapsgruppen i 

Utdanningsadministrasjonen. 

 

 Beredskapsgruppen vurderer situasjonen og tiltak.  

 

 Det opprettes kontakttelefoner som foresatte kan kontakte. Informasjon om dette legges ut på 

portalen og på skolens hjemmeside. Det sendes også skoleSMS til alle foresatte om dette. 

 

 Rektor er ansvarlig for kontakten med media. 

 

 

 


