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Skolen beder alle om at holde øje med den i ferien
Om få dage står der ferie henover elevernes skema.
Det betyder, at skolen skal være alene de næste mange
uger. I en ny kampagne opfordrer Gjensidige Forsikring
derfor alle – elever, lærere og naboer til skolen - til at
holde øje med den i sommerferien, så skolebrande og
hærværk undgås.
Når eleverne holder fri, står skolen alene tilbage. Erfaringsmæssigt opstår de fleste store skolebrande i weekender og
ferier, når der ikke er nogen aktivitet på skolen.
”Vi ønsker at skabe større opmærksomhed omkring, at det
nytter noget, hvis alle holder et vågent øje med skolen i
sommerferien,” siger Lars Kronborg, direktør, Offentlig i
Gjensidige Forsikring. Forsikringsselskabet har derfor taget
initiativ til en kampagne, som sikrer, at skolerne landet over
i de kommende dage blandt andet modtager plakater, der
med en glad hilsen minder alle om, at det er godt at holde
øje med skolen i ferietiden.
Det skønnes, at op mod halvdelen af alle skolebrande er
påsatte. Derfor har Gjensidige også taget initiativ til at

udarbejde og udsende en tjekliste, som giver skolens serviceleder og skolelederen et værktøj til hurtigt og effektivt
at forberede skolen på ferielukning.
”Alt for ofte udvikler påsatte brande sig, fordi for eksempel containere er frit tilgængelige og måske står under et
halvtag. Dermed kan en lille uskyldig brand hurtigt udvikle
sig meget voldsomt. Det er vi voksnes ansvar, at der ikke
er let adgang til brandkilder, og mange situationer kan afværges, hvis blot man tager nogle få, effektive forholdsregler,” siger Lars Kronborg og fremhæver, at også pæne,
ryddelige og oplyste omgivelser øger trivsel, sikkerhed og
forebygger hærværk, samt gør det sværere at finde materialer til en påsat brand.
Påsatte skolebrande betyder ikke blot store omkostninger
økonomiske såvel som psykiske for den enkelte skole og
kommune. Brandene koster årligt danske forsikringsselskaber i omegnen af 150 millioner om året. Så for alles skyld,
er der al mulig grund til at holde et ekstra vågent øje med
skolen i de næste seks – syv uger.

Yderligere oplysning om Gjensidige Forsikrings skolekampagne kan fås hos:
Afdelingsdirektør Hanne Berg, telefon 20 25 86 89.

Klar besked om forsikring

Gjensidige Forsikring i Danmark er en filial af Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blandt Skandinaviens fire største
skadeforsikringsselskaber. Gjensidige er for erhvervskunder, landbrugskunder, offentlige kunder og privatkunder, der ønsker et
stort selskab, som samtidig er fleksibelt og gør det enkelt at være kunde. Gjensidige koncernen beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere, hvoraf ca. 550 arbejder i Danmark.

