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Formålet med denne plan er at gøre institution/skolepersonalet i stand til at
agere hensigtsmæssigt i en PLOV-situation, indtil politiet ankommer og
overtager styringen af hændelsen. PLOV er en politiforkortelse, som står for
Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger. Det kan f.eks. være
situationer, hvor personer angriber institution/skole med våben.
Institution/skolepersonalets forpligtelse består i:
•
•
•

At kende beredskabsplanen
At medvirke til at forebygge PLOV
At reagere hensigtsmæssigt ved mistanke om, at en PLOV-situation
kunne være under opsejling

Spotning af risikoadfærd og indikationer på risikoadfærd:
Det vil altid være et skøn, om en konkret person, der opfylder én eller flere af
nedenstående indikatorer, udgør en sikkerhedstrussel. Det generelle råd er
dog, at jo flere indikatorer, der er til stede, jo større er behovet for at reagere.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplevelse af manglende anerkendelse fra andre børn/skolekammerater,
personale/undervisere eller familie.
Pågældende opleves som ensom, indelukket, anderledes, umoden,
aggressiv eller psykisk uligevægtig.
Mobning og/eller andre personlige nederlag på institution/skolen.
Social udstødelse.
Deltager i bekymrende fællesskaber – isolerede fra andre sociale
fællesskaber.
Børn der har truet med/forsøgt selvmord.
Psykiske lidelser.
Direkte trusler mod ansatte og/eller børn.
Børn med kraftig interesse i voldelige computerspil.

•
•
•
•
•
•

Børn der deler tanker om vold med andre. Eksempelvis på internettet via
sociale tjenester.
Fund af skydevåben hos elev – eller let adgang til våben.
Overdreven interesse for skydevåben eller vold.
Voldelig adfærd og manglende empati elle impulskontrol.
Børn der glorificerer vold som udtryksform og anerkendt adfærd.
Påklædning – f.eks. camouflagetøj eller militærstøvler.

Klasselærerne/ personale forventes i kraft af deres daglige arbejde og tætte
kontakt med børnene, at have en særlig rolle og et særligt ansvar i forbindelse
med institution/skolens samlede indsats for at forebygge PLOV
Medarbejdere der iagttager, eller får oplysning om ovenstående indikatorer
hos børn, skal straks melde dette til institution/skolens ledelse.
Ledelsen har ansvaret for at kendskabet alle beredskabsplaner - herunder
også PLOV – bliver formidlet til medarbejderne. Af samme grund skal
informationen om PLOV være en del af de informationer, som typisk gives til
nye medarbejdere ved ansættelsen. Institution/skoleledelsen har i øvrigt
ansvaret for at tage initiativ til en foregribende indsats såfremt der rejses
bekymring om risikoadfærd.

Sådan forholder man sig i en PLOV-situation:
I en PLOV-situation vil politiets strategi være meget forskellig fra den
henholdende og afventende strategi, som normalt anvendes i det meste
politiarbejde. Særlige reaktionspatruljer, der patruljerer døgnet rundt i alle
politikredse er uddannet til at rykke hurtigt ind i bygningen med det ene formål
at pacificere gerningsmanden. Indtil dette er sket, vil det derfor betyde, at
personer som kan virke truende eller mistænkelige, vil blive mødt med meget
skarpe reaktioner – og personer, som er sårede, vil ikke kunne forvente hjælp
under selve indsatsen.
Derfor skal man som offer i situationen forholde sig passivt ved politiets
ankomst, og følge de instrukser som politiet måtte give.

Den hensigtsmæssige reaktion på en PLOV-situation sammenfattes i UVM’s
håndbog ”Sikkerhed og kriseberedskab” i følgende simple model:
Spot en
hændelse og
reager

Alarmering

Hensigtsmæssig
adfærd under
situationen

Når hændelsen
er overstået

Hændelsen spottes
•
•
•
•
•

Advar alle omkring dig.
Søg ind i nærmeste lokale og barrikader døren.
Alarmer politiet (112).
Underret kontor/ledelse.
Sæt telefoner og andet elektronisk udstyr på lydløs

Alarmering
•
•

Det meldes over højttalersystemet eller via megafon, at der forefindes
en krisesituation – PLOV.
Andre muligheder vurderes

Hensigtsmæssig adfærd under situationen – elev/personalesikkerhed
•
•
•
•

Børn og personale som opholder sig i afgrænsede lokaler skal
barrikadere døre, lukke vinduer og trække gardinerne for.
Børn og personale som opholder sig i fællesarealerne skal søge ind i de
nærmeste aflukkelige lokaler.
Sørg for at være ude af syne fra vinduer og gangarealer og undgå at
støje.
Ingen må røre et evt. skydevåben, da politiet ikke vil kunne skelne
imellem gerningsmand og offer.

Klarmelding
•

Politiet eller en på institution/skolen kendt person vil give besked om, at
man kan forlade tilholdsstederne.

Når hændelsen er overstået
•
•
•

Sårede og tilskadekomne ydes førstehjælp.
Alle samles på et bestemt sted til en debriefing.
Al kontakt til presse foretages udelukkende af den øverste ledelse og
politiet.

•
•

Al kontakt til forældre/pårørende foretages udelukkende af personer
udvalgt af den øverste ledelse.
Krisehjælp iværksættes.

Yderligere Vejledning
Sikkerhed og kriseberedskab – råd og vejledning til institution/skoler og
uddannelsesinstitutioner (UVM’s håndbogsserie nr 51 – 2009):
https://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Tvaergaaende/2009/
Sikkerhed-og-kriseberedskab
Håndbogen er opstillet hos institution/skoleleder.

