Vissenbjerg & Glamsbjerg

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF ULYKKES- OG SUNDHEDSRISICI PÅ FUGLEVIGLUND
PRODUKTIONSHØJSKOLE
Alle ansatte på Fugleviglund Produktionshøjskole skal kunne føle sig trygge. Medarbejderne skal vide,
hvordan der skal handles i tilfælde af enhver form for overgreb. Med overgreb mener vi fysiske eller
psykiske krænkelser samt trusler herom.
Det er medarbejderen, der vurderer styrken af overgrebet. Indsatsen afhænger af overgrebets
karakter. Retningslinjerne gælder, uanset om overgrebet er fra elever, elevers pårørende, kollegaer
eller andre, der befinder sig på skolen.
Forebyggelse
Skolen vedligeholder og forbedrer de fysiske rammer for trivsel. Derudover bør man selv bidrage til
forebyggelsen ved at tage følgende forholdsregler:
•
•
•
•
•
•

Lad aldrig en kollega være alene i en tilspidset situation.
Vær i dialog med eleverne.
Brig altid en respektfuld omgangstone.
Dæmp tonelejet og bevar i størst muligt omfang roen ved optræk til en konflikt.
Hold pædagogisk fokus, men vurder om det er en fordel at give en ”time out”, inden man fortsætter.
Hav kendskab til den enkelte elev (f.eks. viden om styrker og udfordringer samt social baggrund).

Brug netværk som hjælp til indsats ved mistrivsel, f.eks.:
•
•
•
•
•

Ledelsen.
Forældre.
UU-vejleder.
Sagsbehandler eller anden relevant person i kommunen.
SSP.

Risikotegn
Vær opmærksom på tegn på mistrivsel. Disse kan være:
• Manglende deltagelse i tætte relationer.
• Ensomhed.
• Indelukkethed.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Umodenhed.
Aggressivitet.
Psykisk uligevægt.
Barsk eller krænkende sprogbrug.
Viser tegn på at være påvirket af stoffer.
Viser tegn på at være presset.
Taler usammenhængende og vredt.
Tidligere bekymring for din sikkerhed sammen med vedkommende.

Vær opmærksom på:
• Genstande i nærheden som den unge kan bruge som våben.
• Der er andre til stede, som udgør en trussel.
Skoleskyderi og andre væbnede anslag
Vær opmærksom på følgende kendetegn. Kendetegnene kan dog også være til stede ved eleverne,
uden at der bliver tale om skoleskyderi.
• Udtryk for had og foragt for flere personer; navnlig nuværende eller tidligere elever/ medarbejdere.
Det kan både finde sted via breve, på mail og i chat-rum, på sociale medier m.m.
• Vedkommende har tidligere givet udtryk for selvmordstanker. Selvmordstanker er især
bekymrende, hvis den pågældende har trang til udadvendt destruktion og/ eller virker indestængt
aggressiv.
• Psykiske lidelser.
Særlig bekymrende adfærd, der kan øge risikoen for skoleskyderi:
• En overdreven interesse for skydevåben eller vold (computerspil, film, m.m.).
• Fund af skydevåben.
• Voldelig adfærd og manglende indlevelsesevne.
Instruks ved indtrængen med våben:
•
•
•
•
•
•
•

Underret alle omkring dig om truslen.
Alarmer politi – 112.
Gå ind i nærmeste lokale, lås og barrikader døren. Lås evt. hele bygningen.
Placer dig, så du ikke er synlig udefra.
Forbliv i lokalet, til politiet ankommer, eller ledelsen afblæser alarmen.
Ansvaret for at ringe til alarmcentralen er DIT. Hellere flere opkald end ingen.
Ved opkald skal hændelsen kort beskrives, og det skal angives, hvor det finder sted.
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Efter en alvorlig hændelse
Lederen samler uskadte elever og medarbejdere med henblik på en briefing af hændelsesforløbet.
Alle elever og medarbejdere får telefonnummer og evt. adresse på ledelsen, som de eller deres
forældre/ pårørende kan kontakte.
En pressemeddelelse sendes ud og lægges på hjemmesiden. Meddelelsen skal indeholde:
• En kort beskrivelse af hændelsesforløbet samt status.
• Skolens og politiets reaktion og håndtering af sagen.
• Navnet og telefonnummeret på forstanderen.
Medarbejdere, der bliver involveret i fysisk eller psykisk overgreb skal omgående kontakte ledelsen.
Der tilbydes efterfølgende personlige samtaler, gruppesamtaler, opfølgning og evt. psykologhjælp. Det
aftales i hvert enkelt tilfælde, hvordan der kan støttes.
Hvis der er tale om alvorlige trusler eller vold, skal episoden meldes til politiet.
Alle alvorlige overgreb skal meldes til Arbejdsskadestyrelsen.
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