Evakueringsplan for Langhøjskolen og SFO
Hvad sker der, når brandalarmen lyder?
1. Alle forlader klassen og eleverne stiller sig op parvis ude på gangen foran
klassen; her tælles eleverne af den pågældende lærer.
2. Alle klasser går mod Langhøjparken* via den nærmeste udgang (se oversigt)
3. Man følges parvis sammen med sin klasse og den pågældende lærer; det foregår i stille og roligt tempo
for at undgå tumult.
OBS! Elever, der befinder sig i svømmehallen, når alarm går, skal have uddelt blå IKEA tæpper og have
sko på, inden de går i Langhøjparken/parkeringspladsen. Disse ligger i et skab i depotrummet.








Når klasserne ankommer til Langhøjparken skal klasserne stille sig op i rækkefølge efter årgange,
op ad stien mod busstoppestedet.
0.klasse står tættest på skolen, derefter 1.årgang osv. 9.klasse står længst væk fra skolen.
Klasserne skal stå alfabetisk dvs. 0.a, 0.b, 0.c, 0.d osv.
Klasserne skal stille sig så de vender ud mod stien med den pågældende lærer forrest og eleverne
stiller sig op på række, parvis ind mod parken.
Når klassen har stillet sig op, tæller den pågældende lærer eleverne igen.
Det er lærernes job, at holde eleverne i ro og at de forbliver samlet klassevis.
En fra ledelsen tjekker om alle er til stede.
Når der er givet grønt lys fra ledelsen, går alle ind klassevis. 0.klasse går først, efterfulgt af 1.klasse
osv. Man benytter samme indgange som man gik ud af

Hvis alarmen lyder i en pause
1. Alle lærere fra Lillehøj + gårdvagter skal sørger for at alle elever i skolegården kommer ud i
Langhøjparken/parkeringspladsen (gennem skolegården- ingen gennemgang på skolen)
2. Alle lærere fra Storehøj + gangvagter skal sørger for, at alle elever der opholder sig indendørs kommer
ud i Langhøjparken/parkeringspladsen.
3. Det er den lærer, der sidst har haft klassen som har ansvar for at klassen stiller sig korrekt op og bliver
talt.
*Der gås altid mod Langhøjparken med mindre andet forlyder
Alternativt: parkeringspladsen
Følg punkt 1-3 som ovenfor (dog går man mod parkeringspladsen og ikke Langhøjparken)









Alle klasser krydser sikkert vejen, dette er den pågældende lærers ansvar.
Klasserne stiller sig op bagerst på parkeringspladsen med ryggen til boldbanerne.
0.klasserne står tættest på stien, derefter 1.klasserne osv. 9.klasserne står længst væk fra stien.
Klasserne skal stille sig så de vender ud mod parkeringspladsen med den pågældende lærer forrest
og eleverne stiller sig op på række, parvis ind mod boldbanerne
Når klassen har stillet sig op, tæller den pågældende lærer dem igen.
Det er lærernes job, at holde eleverne i ro og at de forbliver samlet klassevis.
En fra ledelsen tjekker om alle er til stede.
Når der er givet grønt lys fra ledelsen, går alle ind klassevis. 0.klasse går først, efterfulgt af 1.klasse
osv. Man benytter samme indgange som man gik ud af
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Dette gælder for SFO Langhøj og Strandhøjen fra kl. 14 – 17
Svæver/indtjekker i afdelingen sørger for at ”rydde” afdelingen som den sidste mand ved alarm. Dette
gøres ved at aftjekke afdelingen fra bagenden og ud mod hovedindgangen. Er man i salen med en gruppe
børn, guides disse ud i skolegården og skal gå mod Langhøjparken sammen med de andre børn og
voksne, mens den voksne i salen tjekker omklædningsrum samt toiletter.
Er man med en gruppe børn med i eks. sløjd, forlader man bygningen med børnene ved nærmeste
brandudgang og går mod Langhøjparken.
(Når man er i svømmehallen: Børnene guides op af vandet og går mod udgangen, hvor de hver især
tildeles et tæppe og derefter går til Langhøjparken. Den voksne er den sidste, der forlader svømmehallen.)
Hver afdeling har en smartphone med Tabulex app installeret. Denne medbringes til Langhøjparken, hvor
børnene opstilles som angivet i evakueringsplanen. Når børnene er placeret ud for de angivne markerede
rækker, råbes de op af svæveren/indtjekkeren og afventer, hvornår man kan gå tilbage til SFO.
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