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Undgå skolebranden i efterårsferien!
Hvert år sættes mere end 100 skoler i
brand, og det er især i ferier, at risikoen er
størst. Vær med til at undgå at din skole
bliver den næste.
Når klokken ringer ud til efterårsferie, bliver
skolen overladt til sig selv, og det betyder større
risiko for skolebrand. Så lad ikke dit lokale
uddannelsessted blive en del af en kedelig
tendens, hvor mere end 100 skoler hvert år
bliver udsat for en påsat brand.
”Når vi gør særligt opmærksom på det op til
efterårsferien, skyldes det, at de meget store
brande oftest opstår, når der er lukket ned for
aktiviteter, og skolerne ligger øde hen,” siger
Hanne Berg, afdelingsdirektør i Gjensidige
Forsikring.
Kan have vidtrækkende konsekvenser
Men det er ikke kun de store økonomiske
omkostninger, der er ved en skolebrand, som
bekymrer. Noget andet, og endnu værre, er de
gener og ekstra opgaver, der rammer alle dem,
som bruger skolen til daglig.
Det er nemlig ikke kun lærere og elever, men
hele kommunen, der bliver ramt, hvis skolen
brænder. Derfor er det ekstra vigtigt at sørge for
at sikre sin skole.

”I de seneste måneder har der været flere store
brande på skoler og institutioner, som skyldes at
børn og unge har sat ild til affaldscontainere.
Typisk har containerne været placeret for tæt på
en bygning eller under et halvtag. I andre
tilfælde har containerne været på hjul, så de
kunne rulles hen til en bygning og antændes,”
siger Hanne Berg.
Gode råd er ikke dyre
Heldigvis er det gratis at følge et par gode råd.
Derfor har Hanne Berg denne opfordring til
skolerne:
”Sørg for
ryddelige
sikkerhed
hærværk.
besværligt
brand.”

at skolens omgivelser er pæne,
og oplyste. Det øger trivsel og
og er med til at forebygge mod
På samme tid bliver det mere
at finde materialer til at antænde en

Desuden skal skolerne:
Fjerne brandbart materiale fra
skolens/institutionens område
Sørge for at udendørs containere er
forsvarligt indhegnede eller fastspændte,
så de ikke kan flyttes og sættes op mod
bygninger/skure. De skal være placeret
mindst fem meter fra bygningerne.

Yderligere information
Kommunikationschef Trine Andrup,
mobil +45 27 52 51 06
Afdelingsdirektør Offentlig, Hanne Berg
mobil +45 20 25 86 89
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