
 

 

 

 

 

Kære skole- og institutionsledere  Nørrebro 19. november 2008  

 

Vi skal lære af hændelser 
Der har de sidste par måneder været 3 hændelser, hvor psykologer fra PPR, forvaltningens ledelse 

og pædagogiske konsulenter er rykket ud til en krisesituation. Der har været en busbrand og to 

skudepisoder tæt på institutioner. Situationerne er blevet håndteret godt af både ansatte på 

institutionen og forvaltningen. 

 

Dette giver anledning til at opsamle erfaringer og blive klogere.  

 

Ring 
Hvis der opstår en krise på skolen/institutionen, skal I naturligvis tilkalde hjælp fra politi, 

ambulance m.v., hvis der er behov for det. I skal derefter informere distriktets ledelse og hvis I 

skønner, at der er behov for hjælp fra PPR, skal I ringe til 82 33 xxxx og oplyse: 

• Hvem der ringer (institutionen og personen) 

• Hvad det handler om 

• Hvor mange der er involveret 

• Telefonnummeret, man kan ringe tilbage på og hvem man skal henvende sig til. 

Sekretærerne på dette telefonnummer vil lade beskeden gå videre både til PPR og ledelsen. Man 

kan også ringe på vores krisetelefon, som passes eller henviser til et andet nummer, hvor der er 

kontakt videre. 

Krisetelefonen har nummer: 2777 xxxx 

 

PPR kan støtte jeres arbejde med at håndtere krisen 
I PPRs lille pjece ”Vejledning i støtte til skole/institution i forbindelse med akut krise” kan I læse 

om psykologiske reaktioner hos børn og ansatte og om PPRs mulighed for støtte. Se også PPRs 

hjemmeside www.pprnoerrebro.kk.dk 

 

Med hensyn til PPRs arbejde i forhold til børn og ansatte i en akut situation, er det vigtigt at lade 

PPR danne sig et overblik og selv byde ind med deres bud på støtte i situationen. Det er primært 

ledelsen og pædagoger/lærere, der kender børn og forældre, som skal håndtere situationen og 

samtalerne. PPR understøtter dette arbejde og tilbyder sin ekspertise, der hvor de skønner det 

påkrævet og fornuftigt.  

 

 

 

Mange hilsner 

 

Søren Thorborg 

 

 

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Distrikt Nørrebro 



I skal vurdere, om jeres kriseplan skal revideres 
Distrikt Nørrebro vil bede jer alle om at tage jeres planer for at håndtere kriser frem og vurdere om 

de skal justeres eller opdateres.  

 
De nedenstående erfaringer er ment som gode råd og videregivelse af erfaringer. Men det er jer, der 

skal sørge for at jeres planer passer til jeres sted, kultur og virkelighed:  

 

• Få børnene og personalet i sikkerhed. (Stop/begræns ulykken - alt afhængigt af situationen) 

 

• Organiser ro og omsorg - både for de, der har været direkte berørt og for de øvrige. 

 

• Tilkald hjælp fra politi, ambulance m.v. hvis det er situationen. 

 

• Send ikke børn hjem uden at forældrene er informeret. 

 

• Ingen børn må overlades til at være alene. 

 

• Lad PPR få overblik og byde ind med sin indsats. 

 

• Overvej information til øvrige forældre (et hurtigt informationsbrev eller et hurtigt 

forældremøde / åbent hus har været nogle af de midler, der har været brugt) 

 

• Overvej håndtering af pressen. Det er ofte en god ide, at koncentrere sig om kerneydelsen og 

overlade pressen til andre f.eks: 

o Børne- og Ungdomschef Søren Thorborg (8233 xxxx / 2777xxxx) 

o BUFs pressechef Kim Serup Rasmussen (3366 xxxx / 2617 xxxx) 

  

• Personale med voldsomme oplevelser kan henvises til Rigshospitalets Krisecenter. 

Henvisningen sker gennem distriktets ledelse eller arbejdsmiljøkoordinator Carsten Hansen 

(8233 xxxx / 2777 xxxx). Dette tilbud gives først efter et døgn, da det ikke drejer sig om den 

akutte situation, men om at bearbejde situationen lidt senere. Men man kan godt henvise og 

få en tid med det samme. 

  

• Ved busbranden viste det sig, at det var godt, at børnene og forældrene blev samlet i lånte 

lokaler i en anden institution. Dermed fik de ro til at håndtere situationen og man undgik at 

løbe spidsrod ved egen institution, som pressen meget hurtigt belejrede.  

 

• Antallet af voksne er også en faktor i forbindelse med at være beredt til at håndtere kriser og 

ulykker. Hvis legepladsen, fodboldbanen eller ekskursionen har for få voksne tilstede, kan 

en alvorlig situation blive forværret for både børn og ansatte. Så på trods af stramme 

normeringer, bør dette overvejes. 

 

• Brug sund fornuft og dømmekraft. 

 

Nørrebro, november 2008/ STh 

 

 


