
 

 
 

 

 Alarmeringsplan Forklaring til alarmeringsplanen 
 Børnehuset Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse 

 
 

 Når varslingssirenen for brand LYDER skal alle forlade lokalet/bygningen   
 
 Følg endvidere instrukserne på opslaget: 
 

 Brand- og evakueringsinstruks 

 
1. Konstateres der brand - tilkald brandvæsenet - RING 1-1-2 - oplys: Varsling foretages ved at råbe BRAND meget højt. 
 

• Hvad er der sket 

• Hvor brænder det: Børnehuset Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse.  Samlingspladsens placering: Bag ved det store klatretårn, så vi kan  

• Er der tilskadekomne - hvor mange                                                                                                                                         komme ud af den store låge. 

• Adressen og telefonnummer der ringes fra: Mobil nr. 

• Ved varsling/sirene er brandvæsenet tilkaldt  
 
2. Foretag varsling i det brandtruede område medmindre brandalarmen er startet – RÅB BRAND Registrering til din leder. Fortæl om du har kendskab til 
 om der er personer som ikke er kommet ud af bygningen. 
3. Foretag evakuering til samlingspladsen:  

• Alle stuer tager nærmeste udgang, væk fra branden og søger til samlingsstedet. 

• Bevar roen  
Forlad området – følg de grønne flugtvejsskilte – Få alle med ud 
Sikre at komme/gå listen på IPad ‘en er medtaget for registrering af børn der er i institutionen 
Sørg altid for, at alle børn og voksne bliver registreret på samlingspladsen   
 
4. Iværksæt slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt  
 

Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer. 
 
5. Modtag brandvæsenet oplys indsatslederen (rød jakke):  

• Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed 

• Hvor brænder det 

• Brandens omfang 

• Hvor er adgangsvejene 

Ved ulykke 

Ring 1-1-2 og fortæl:   

Hvor er ulykken sket: Børnehuset Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse 

Hvad er der sket (skadens art) 

Hvor mange tilskadekomne 

Hvor ringer du fra, opgiv altid telefonnummer Mobil nr.  

Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp, aftal mødested  

 

 

 


