
EVAKUERINGSØVELSE  (varslet) 28. feb. 2017  samt evaluering. 

 
 
MÅLSÆTNING for evakueringsøvelsen: 
 

- at der på skolen ikke opstår en paniksituation i tilfælde af brand. 
- at alle personaler er indforstået med planen og kender deres opgaver. 
- at alle børn i skolen og børnehaven forholder sig rolige og ikke går i panik. 
- at øvelsen (evakuering, opsamling og afblæsning) kan klares inden for 15 

minutter.  
- at alle involverede kan melde tilbage, at alt forløb, som det skulle.  

 
KONTROLSKEMA TIL UDFYLDNING UNDER OG EFTER 
EVAKUERINGSØVELSEN. (se bilag) 
 
Del 1  Øvelsen 
kl. 10.53             Evakueringssignalet aktiveret 
kl. 10.53 Evakuering påbegyndes 
kl. 10.56            Registrering påbegyndes 
kl. 10.58 Registrering afsluttes 
 
Del 2 Evaluering: 

1. Blev målsætningen opfyldt? 
2. Hvad skal justeres til næste gang? 
3. Næste “brandøvelse” (uvarslet)? 

 
Dato: 1. marts 2017:  



Gik det som forventet i forhold til målsætningen? 
- at der på skolen ikke opstår en paniksituation i tilfælde af brand. 
- at alle personaler er indforstået med planen og kender deres opgaver. 
- at alle børn i skolen og børnehaven forholder sig rolige og ikke går i panik. 
- at øvelsen (evakuering, opsamling og afblæsning) kan klares inden for 15 

minutter.  
- at alle involverede kan melde tilbage, at alt forløb, som det skulle.  

 
I løbet af 6 minutter klarede vi den samlede evakueringsøvelse for skolen og 
børnehaven. Der opstod ikke paniksituationer, hverken fra børn eller voksne. Alle 
personaler var indforstået med planen og kendte deres opgaver. 
Ifølge aftale med Thomas (servicemedarbejder) blev alarmen efterprøvet i uge 7 
(vinterferien), men da vi stod i situationen, havde vi ikke styr på at slå alarmen fra. 
På dagen lykkedes det ikke Thomas at slå alarmen fra, men han fik skruet ned for 
lyden, så vi ikke kunne høre den. Skolens alarmsystem er ikke koblet til 
brandvæsenet, så der skal ikke afmeldes til dem. 
I bhkl. var der nogle elever, som blev kede af at alarmen hylede så længe. 
På dagen fungerede skolens megafon ikke, men vi klarede afblæsningen uden. 
Alle kunne finde deres pladser uden for hegnet. På dagen lå der meget skrald ved 
og omkring samlingsstedet. Charlotte (sekretæren) har kontaktet Københavns 
kommune for at få ryddet op. 
 
Hvad skal gøres bedre? 
Alle ansvarlige skal have styr på, hvordan man slår alarmen fra.  
Der skal købes en ny megafon. 
Opsamlingsstedet fungerede trods affald. Stedet er det mest hensigtsmæssige set 
ud fra en evakueringssituation, idet er tæt på skolen og alligevel på afstand, så 
redningsfartøjer og brandbiler har fri adgang og ikke skal tænke på, om elever og 
personaler går i vejen. 
 
Del 3 Resume til punkter til opfølgning 
 
Antal branddøre der ikke lukker _0_ 
Fejl på alarmeringsanlæg ja ___/nej_X__ 
Andre konstaterede fejl ja_X__/nej___ 
 
Punkter der skal følges op på 
 

Konstaterede mangler Tidsfrist Ansvarlig 
 



Megafon  er bestilt Thomas 

Ansvarlige skal kunne  
slå alarm fra  

medio april Thomas, Lizzy 

Ansvarlige skal vide, hvor 
nøgle til låge findes 

medio april Lizzy 

 
 
 
14. marts 2017, Lizzy Philip  
 
 
Registreringsliste til brug ved samlingssted. Til stede: 
 

 ANTAL VOKSNE 
 

ANTAL BØRN 

ADMINISTRATION 
og SERVICE 

7 - 

SFO 
 

- - 

BØRNEHAVEN 
 

10 31 

BHKL. 
 

2 24 

1.KLASSE 
 

1 15 

2.KLASSE 
 

2 24 

3.KLASSE 
 

1 18 

4.KLASSE 
 

2 14 

5.KLASSE 
 

1 21 

7.KLASSE 
 

Ude af huset  



 


