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BEREDSKABSPLAN VED VOLDELIG INDTRÆNGNING OG TRUENDE 
ADFÆRD 
Punkt 1 i instruksen er tilgængelig på skolens skoleintra, punkt 2 og 3 er ikke offentlig tilgængelig. Instruks 

udarbejdet januar 2018 

 
Denne beredskabsplan er en hjælp til medarbejdere på Roskilde private Realskole. 
Medarbejderne skal være med til at sikre, at elever og andre altid bringes i sikkerhed ved truende 
adfærd af enhver art – herunder skoleskyderi. Der skal således reageres på alle trusler om vold, 
eller anden truende adfærd. Den ansatte er forpligtet til at orientere skoleledelsen om sin 
observation, og skoleledelsen har ansvar for at reagere på hændelsen. 
 
I en krisesituation er det Skoleleder eller dennes stedfortræder der som ansvarsperson 
koordinerer, mens alle andre ansatte er ressourcepersoner med ansvar for at deltage i 
krisehåndtering. 
Eleverne informeres årligt om kriseberedskabet.  
 
Roskilde private Realskoles beredskabsplan tager udgangspunkt i 3 faser: 
 

1. Forebyggelse af ulykker og kriser 
2. Håndtering af situation, når en ulykke eller krise indtræffer 
3. Efterfølgende indsats efter en ulykke eller krise er indtrådt 

 
1. Forebyggelse af ulykker og kriser  
Den forbyggende indsats handler om at opbygge et sundt og trygt miljø på Roskilde private 
Realskole, hvor der tages hensyn til de forskellige elevers forudsætninger. 
Herunder: 

 At miljøet opleves mangfoldigt og fleksibelt 
 At alle, såvel ansatte som elever, bidrager til et konstruktivt og trygt miljø ved at anerkende 

hinandens ligeværd og respekt og tillid i det daglige samarbejde. 

 At eleverne bliver gode til at samarbejde, udvise tolerance, ansvarlighed og engagement – 
og derved opnå selvtillid. 
 

Det betyder at vi: 
Understøtter det sunde miljø gennem de ansattes pædagogiske praksis med eleverne. Særligt 
vigtigt er samarbejdet i lærere team, elevsamtaler og samtale med kontaktlærer, hvor der kan 
opfanges problemer med den enkelte elev. 
 
Vi forsøger at identificere usunde miljøer, hvor elever mistrives. Ved oplevelse af radikalisering 
kontaktes Midt g vestsjællandsk politi på 46351448. Følgende kan være indikatorer på utilpasset 
adfærd: 

 Uro, (uforløste) konflikter, social udstødning, mobning 
 Fysisk og psykisk ustabilitet, trusler mod andre 

 Overdreven interesse for skydevåben eller vold (PC-spil, film m.m.) 

 Manglende respekt for andre, dårlig omgangstone og manglende lydhørhed 
 Adfærdsændring – fx i form af pludselig indesluttethed eller ændret påklædning 

 Indestængt aggression 
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