
Skoleberedskab.dk

Beredskabet  
er lige ved hånden 

Nytænkende formidling af beredskab  
– direkte på mobilen. 

Beredskab er et lovkrav 

Har I helt styr på det lovpligtige beredskab  
på jeres uddannelsesinstitution?  

Innovative alarmer 
Alarmer til enhver nødsituation:  

Brand, førstehjælp, indespærring,  
terror, udslip, overfald, PLOV (påbegyndt  

livsfarlig og voldelig hændelse 
f.eks. et skoleskyderi). 
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BEREDSKAB  
ER LOV 

Sikkerhed og kriseberedskab  
– råd og vejledning til skoler og  

uddannelsesinstitutioner.

Kan I alarmere alle, både  
lærere og elever, i tilfælde af  

en PLOV-hændelse?  
Det vigtigste ved en PLOV-hændelse er at kunne 

alarmere alle hurtigt og præcist.

OBS: Normal brandalarm må ikke benyttes.

Har I planlagt  
flugtvejene fra skolen?

Flugtvejene må ikke være de samme  
som ved en brand. 

Scan koden, og 
læs vejledningen
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Hvad får I, når I implementerer 
Skoleberedskab?

Ansatte og evt. elever får via appen Skole- 
beredskab adgang til skolens beredskabsplan.  
Appen fungerer som:

•  Opslagsværk

•  Undervisningsværktøj

•  Alarm-/varslingssystem 

Skolen får en beredskabsdrejebog, specifikt  
udarbejdet til lokationen, der bl.a. indeholder:

•  Brand

•  Førstehjælp 

•  Kriseplan

•  PLOV

•  Cybersikkerhed 
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ABONNEMENTSPAKKER

Udvidet pakke

Inkluderer: Lokationsspecifikke videoer.  
Vi optager videoer på jeres skole med jeres 
ansatte/elever.

Alle alarmer: Alle Skoleberedskabs alarmer er 
inkluderet.

Beredskabsdrejebog: Vi udarbejder en bered- 
skabsdrejebog specifikt til jeres skole.

Et oplæg: Vi afholder et oplæg for de ansatte, hvor 
vi får jer godt i gang med at bruge Skole- 
beredskab. Vi instruerer kontaktpersonerne, så 
de kan undervise eleverne i brug af appen og 
handleplanen.

Opkobling til alarmcentralen: I bliver koblet 
op på vores alarmcentral, hvor vi overvåger og 
videregiver alarmer til rette myndigheder.

 
25.000 kr. i implementering  

og 900 kr. månedligt 

Kampagne-  
priser

Skoleberedskab
Download appen nu, 
og vær forberedt
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Standardpakke

Alle alarmer: Alle Skoleberedskabs alarmer  
er inkluderet. 

Beredskabsdrejebog: Vi udarbejder en bered- 
skabsdrejebog specifikt til jeres skole.

Generiske videoer: I får adgang til Skolebered- 
skabs beredskabsvideoer. 

Et virtuelt oplæg: Vi afholder et virtuelt oplæg 
for de ansatte, hvor vi giver jer adgang til opsæt-
ningsguiden, og får jer godt i gang med Skole-
beredskab. 

 
15.000 kr. i implementering  

og 700 kr. månedligt

PLOV-pakke 

Indeholder: PLOV-alarm (skoleskyderi).

Alarmering: Mulighed for at alarmere elever og 
ansatte ved en PLOV-hændelse.

PLOV-plan: Vi udarbejder skolens krisebered- 
skabsplan, der indeholder en forebyggende del 
og en udførende del.

5.000 kr. i implementering  
og 350 kr. månedligt

ABONNEMENTSPAKKER

Der tages forbehold for organisationens størrelse og kompleksitet.
Alle priser er excl. moms (i visse tilfælde kan prisen variere – 

forudsætter 12 måneders binding).

Skolernes  
foretrukne 

løsning
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Brand-ikonet: Fortæller, hvordan der skal 
alarmeres, evakueres og hvordan du nemt 

slukker en lille brand. Brandalarmen på appen er 
kompatibel med visse ABA-anlæg. 

Førstehjælps-ikonet: Omhandlende behand-
ling af en skade. Det er bl.a. førstehjælpens 

hovedpunkter, hjerte-lunge-redning, hjertestarter, 
førstehjælpens ABC og meget mere. Førstehjælps- 
alarmen tilkalder stedets førstehjælpsløbere. 

PLOV-ikonet: Omhandler hvordan  
du barrikaderer og beskytter dig  

under en hændelse. Ikonet indeholder desuden 
skolens flugtveje, samlingspunktet og procedurer 
for bombetrussel. PLOV-alarmen kan integreres 
med lokationens talevarsling. 

Alarm-ikonet: Indeholder fire ud af Skole- 
beredskabs syv alarmer. De to interne alarmer, 

førstehjælp og indespærring aktiverer stedets 
ressourcepersoner. Den eksterne alarm PLOV- 
varsler alle på skolen om hændelsen. Skolebered-
skabs alarmcentral vil også tage aktion på alarmen 
herunder rekvirering af politi mv. 

Ekstra-ikonet: Indeholder lokationens egne 
retningslinjer, cybersikkerhed og sikkerheds-

instruks for faglokaler. Skolen har selv mulighed for 
at udarbejde materiale, som kan vises under dette 
ikon. 

DE 5 IKONER

Nem og hurtig navigation,
som du kender det fra dine andre apps.

Denne del i appen 
skjules for eleverne
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BEREDSKABSDREJEBOG

PLOV-
BEREDSKABSPLAN 
Vi udarbejder en samlet PLOV-beredskabsplan  

for skolen. 

Planen består af to dele: 

Planen indeholder en forebyggende del og en 
udførende del. Planen er baseret på  

myndighedsvejledningen:  
Sikkerhed og kriseberedskab – råd og vejledning 

til skoler og uddannelsesinstitutioner.

Forebyggende
Indeholder: Indberetnings- 
procedurer, opmærksomheds- 
punkter ved radikalisering og 
information om mulige sam- 
arbejdspartnere.

Udførende 
Indeholder: Alarmeringsproce-
durer, flugtvejsruter, samlings- 
punkt, kommunikation internt, 
krisehåndtering, pressehånd- 
tering og efterbehandling. 

1

2
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“Udtalelse omkring  
beredskabsplanens opbygning

Forebyggende del

Ingen beredskabsplan har nogen værdi, hvis 
man ikke vedligeholder de færdigheder, som 
planen foreskriver. Dette kræver nemlig, at man 
opretholder sin viden om planen og de for-
holdsregler, instrukser og opgaver, som planen 
beskriver.

Det er særligt her, at appen Skoleberedskab 
virkelig er et godt redskab for enhver at have på 
sin telefon. Man kan nemt opdatere sin viden 
via de mange film og vejledninger. Konkret i 
forhold til at forebygge PLOV-hændelser sætter 
planen fra Skoleberedskab fokus på at opdage 
mistrivsel, der leder til radikalisering.

Planen er derved med til at forbygge eventuelle 
PLOV-hændelser herunder skoleskyderier. 

Planen inkluderer oprettelse af en krisestab på 
skolen og værktøjer, som giver kriseledelsen 
mulighed for at imødegå enhver hændelse.

Planen vurderer lokaler og barrikaderingsmulig-
heder og fastlægger flugtveje og samlings- 
steder for PLOV-hændelser. 



Planen giver skolen juridisk rygdækning ved et 
evt. efterspil.

Aktionsplan (udførende del)

Tid er en vigtig faktor i enhver akut situation.  
Tid redder liv.

PLOV-varslingen fra Skoleberedskab er uden 
sammenligning den hurtigste alarmerings- 
metode på markedet i den henseende.

Varslingen er uafhængig af tid og rum, og kan 
aktiveres af alle som skolen ønsker. Alarmen 
modtages af alle, sekunder efter, den er aktiveret. 

 

Under hændelsen har skolen mulighed for at 
kommunikere med ansatte og elever. Ligeledes 
har myndighederne mulighed for at kommuni-
kere vigtige beskeder gennem Skoleberedskab.

Jeg kan kun, på baggrund af min erfaring og viden 
omkring disse hændelser, anbefale Skoleberedskab 
til brug på de danske uddannelsesinstitutioner. 

Jack Pedersen 
Beredskabsspecialist

Tidligere vicepolitikommissær i Rigspolitiet,

Nationalt Operations- og Beredskabscenter.

jp@sikkertsamfund.dk
Mobil: 25 33 06 40 

Scan QR-Koden for at  
se min LinkedIn profil
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PLOV – ALARM 

Kommunikation
Skoleberedskabs alarmcentral  

følger situationen, og sender vigtige  
beskeder under hændelsen.

Uafhængig af tid og rum

Alarmen kan  
aktiveres hvor  

som helst og  
når som helst 

Træning af  
kontaktpersoner

Mulighed for særskilt træning af  
kontaktpersoner i deres opgaver. 

Scan koden for at se alarmen
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Brandalarmen 
Alarmen kan aktiveres fra appen,  

via ABA-anlæg og brandtryk. 

BRAND

Scan koden for at se alarmen
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Indespærringsalarmen 
Præcis placering af indespærrede personer 

sikrer hurtig redning. 

INDESPÆRRING

Scan koden, og læs vejledningen
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FØRSTEHJÆLPSALARMEN

Det er vigtigt, at man hele tiden holder sig 
opdateret om, hvordan man forholder sig 

ved forskellige hændelser. Derfor anbefaler 
vi, at man ser videoerne med jævne  

mellemrum, så man altid er godt forberedt 
på en hændelse.

Nemt og lige til 
Videoer der konkret viser,  

hvordan du behandler skaden.

Hurtig respons på  
førstehjælpshændelser 

Aktiver alarmen, og stedets førstehjælpsløbere  
vil komme dig til undsætning.

Scan koden for at se alarmen



Kurset er et tilkøb til din pakke hos Skole- 
beredskab. I kan tilmelde op til 16 personer.

Kurset afholdes hos jer, og I får et  
diplom for gennemført kursus. 

Kurset indeholder 

•  5 timers førstehjælpskursus

•  Førstehjælpens 3 hovedpunkter

•  A-B-C metoden

•  Hjerte-lunge-redning

•  Brug af hjertestarter (AED)

•  Alarmering af 1-1-2

•  Psykisk førstehjælp til tilskadekomne

•  Stroke

•  Stabilt sideleje

•  Fald og brud

•  Hjernerystelse

•  Blødninger

Førstehjælp til alle
Skoleberedskab tilbyder Førstehjælps- 

undervisning gennem First-8.

14



Et udpluk af vores kunder:
Grundskoler, gymnasier, videregående  

uddannelsesinstitutioner, højskoler og efterskoler.



HVEM ER VI 
• Fortid i politiet, hæren og beredskabet
• Uddannede katastrofe- og risikomanagere
• Flere års erfaring inden for digitale beredskab 
 sløsninger

 Sådan gør du 
Scan QR-koden og opret,  
jeres skole allerede i dag. 

Vi kontakter jer efterfølgende, og  
afslutter oprettelsen sammen med jer. 

Kontakt 
Telefon 25 33 06 40 

info@sikkertsamfund.dk

Skoleberedskab.dk
Sikkertsamfund.dk




