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side 1/2
PLOV er en politiforkortelse som står for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger. Det kan fx være
situationer hvor personer angriber skolen med våben. Det er handlinger som bevidst nedtones i medierne af
frygt for, at overdreven medieomtale af fænomenet kan være med til at udløse nye episoder. Derfor er denne
information og evt. øvelse internt for medarbejdere på Morten Børup Skolen.

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. Alle patruljer i Danmark 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. Side 2/2
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 på Morten Børup Skolen er sammenfattet i følgende
simple model:
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Advar alle omkring dig.
Søg ind i nærmeste lokale og barrikader døren.
Alarmer politiet (112).
Underret kontor/ledelse på tlf.: 87 94 25 42

Alarmering
 Det meldes ved megafon, at der forefindes en krisesituation – PLOV.
Hensigtsmæssig adfærd under situationen – elev/personalesikkerhed
 Elever og personale som opholder sig i afgrænsede lokaler skal barrikadere døre, lukke vinduer og
trække gardinerne for
 Elever 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 skolen kendt person vil give besked om, at man kan forlade tilholdsstederne.
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Når hændelsen er overstået






Sårede og tilskadekomne ydes førstehjælp
Alle samles i aulaen 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.

Forebyggelse – mulige indikatorer hos elever
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 skolekammerater, undervisere eller familie.
 Pågældende opleves som ensom, indelukket, anderledes, umoden, aggressiv eller psykisk
uligevægtig.
 Mobning og/eller andre personlige nederlag på skolen.
 Social udstødelse.
 Deltager i bekymrende fællesskaber – isolerede fra andre sociale fællesskaber.
 Elever der har truet med/forsøgt selvmord.
 Psykiske lidelser.
 Direkte trusler mod ansatte og/eller elever.
 Elever med kraftig interesse i voldelige computerspil.
 Elever 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.
 Elever der glorificerer vold som udtryksform og anerkendt adfærd.
 Påklædning – f.eks. camouflagetøj eller militærstøvler.
Det pædagogiske personale forventes i kraft af deres daglige arbejde og tætte kontakt med børn og unge, at
have en særlig rolle og et særligt ansvar i forbindelse med skolens samlede indsats for at forebygge PLOV.
Ledelsen har det generelle ansvar for at videreformidle kendskabet til alle beredskabsplaner herunder også
PLOV til medarbejderne. Af samme grund er informationen om PLOV en del af de informationer, som gives
til nye medarbejdere ved ansættelsen.
Medarbejdere der iagttager, eller får oplysning om, ovenstående indikatorer hos elever, skal straks melde
dette til skolens ledelse.

Yderligere Vejledning
Sikkerhed og kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner (UVM’s
håndbogsserie nr. 51 – 2009)
Håndbogen er på Personaleintra under Åbne mapper/beredskabsplaner/Beredskabsplan PLOV
Alle medarbejdere har en forpligtelse til




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

Morten Børup Skolen og SFO
Møllegade 45, 8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 25 42 / SFO 87 94 25 52
www.mb-skolen.dk – mortenboerupskolen@skanderborg.dk – sfo.fuglereden@skolekom.dk

