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Anbefalingsrapport til skoler betjent af Willis 

 

 
Skolen XX 

 
 

Udarbejdet den xx/xx/xxxx  
 
 

 

 

Idet enhver skade på person, bygning eller løsøre har gener til følge, såvel menneskelige 
som økonomiske, bestræber Willis sig på til stadighed at vejlede og rådgive skolerne om 
skadeforebyggelse. 

  
En del skader kan man forsikre sig imod, det koster dog dels noget i forsikringspræmie 
og dels noget i selvrisiko, for ikke at nævne det "besvær", der ofte følger med en skade.  

  
Willis har derfor udviklet en skadeforebyggende sikringsspørgeramme, som vil 
fremkomme med anbefalinger indenfor skadeforebyggelse af indbrudstyveriskader, 
brandskader mm.. Nogle af anbefalingerne vil formentlig kræve mindre investeringer, 
mens andre vil betyde indførelse af nye procedurer mm..  

 

I vil desuden formentlig kunne opnå nogle besparelser allerede her og nu, ved at benytte 
en eller flere af de anbefalede leverandører indenfor sikring mm.. De vil fremgå af 
rapporten. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kurt Henriksen 
 
Willis  
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“Karaktergivningen” 
 
I forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet, er der fremkommet forskellige 
svarmuligheder, som efterfølgende har fået karakterer efter nedenstående: 
 

Blå  
Risikoen lever op til den anbefalede standard, og der er ikke behov for forbedringer. 
Check dog eventuelle anbefalinger. 
 

 Grøn  
Risikoen svarer kun delvist til den anbefalede standard, og der bør derfor ske 
forbedringer. 
 

Gul  
Risikoen lever ikke op til den anbefalede standard, og det anbefales at udføre betydelige 
forbedringer. 
 

Rød  
Risikoen lever ikke op til den anbefalede standard, og det er hensigtsmæssig med 
øjeblikkelig tiltag, for at minimere risikoen for en skade, der kan medføre betydelige tab 
eller større driftsforstyrrelser. 
 
Grå 
Den grå farve indikerer, at svarmuligheden er vurderet til ikke at være en 
karaktergivende besvarelse. 
 
Hvis et spørgsmål ikke er besvaret, er der ingen farveangivelse på dette. 

 

 
 

Bemærk 
 

Formålet med denne rapport er at skabe overblik over risikoen, og skal derfor 
betragtes som et risikostyringsværktøj. Informationer og anbefalinger bygger på 
besvarelserne i spørgeskemaet og indebærer ikke en vurdering af lovgivningsmæssige 
forhold, ligesom der også tages forbehold for ikke vurderede risici. Implementering af 
de anbefalede sikringstiltag er den enkelte skolens eget ansvar. 
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Nedenfor følger svar samt tilhørende anbefalinger på baggrund af det udfyldte 
spørgeskema: 
 
 
Generelle spørgsmål 
 
Fredede bygninger 
Har skolen fredede eller bevaringsværdige bygninger i henhold til BBR? 
  
Svar: Nej   
 
Andre aktiviteter 
Har skolen andre aktiviteter end skoledrift, eks. udbud af andre kurser, udlejning o.l.? 
  
Svar: Ja 
 
[Kurt Henriksen 02/12 09:37] Udlejning. 
   
 
IT- og musikudstyr 
Udgør nyværdi af IT- og musikudstyr over kr. 180.000 pr. fritliggende bygning? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Vi vil anbefale, at I etablerer automatisk indbrudsalarm anlæg med overførsel til 
godkendt kontrolcentral ved alarmaktivering i administrationen, IT-lokaler, musiklokaler, 
medielokaler samt depotrum med værdier over eksempelvis kr. 50.000 af IT-udstyr 
mm., uagtet at det ikke måtte være et forsikringskrav. 
 
Anbefalede leverandører til indkøb af alarmanlæg og abonnementer: 
Abonnement på tilkobling til kontrolcentral af alarmanlæg: 
Leverandør: G4S 
Eksempel på pris: kr. 908 p.a. 
Kontakt: Ulrik Mak, tlf. nr. 21 69 58 37 eller ulm@g4s.dk 
 
Indkøb af indbrudsalarmanlæg: 
Leverandør: G4S 
Eksempel på pris: Kr. 15.000-20.000 ved køb af central mm. og 5 rumovervågninger 
inkl. installation 
Kontakt: Ulrik Mak, tlf. nr. 21 69 58 37 eller ulm@g4s.dk 
   
 
Rede penge 
Opbevares der for over kr. 5.000 i rede penge? 
  
Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Forsikringskrav: Tjek indledningsvist jeres erhvervsforsikring for specifikke krav. De 
generelle krav er: Der må opbevares indtil kr. 5.000 i rede penge på skolen i almindeligt 
gemme. Og indtil kr. 45.000, såfremt pengene befinder sig i et aflåst pengeskab eller -
boks svarende til sikringsskab i rød klasse eller tilsvarende kvalitet. Skabe under 250 kilo 
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skal desuden fastgøres til stabil væg eller gulv. 
 
Vær desuden opmærksom på, at det er et krav i forhold til tyveridækningen, at nøgler 
eller koder ikke har været efterladt på forsikringsstedet. 
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der ikke forefindes rede penge over kr. 5.000 på skolen. Vi har 
desværre en række eksempler på indbrud i forbindelse med arrangementer på skoler, 
hvor der er stjålet større kontantbeløb, som "blot" skulle opbevares på skolen en enkelt 
nat, førend de skulle være sat i banken. Få pengene i bankboksen med det samme. 
 
I øvrigt anbefales det, at skolen altid opbevarer så få rede penge som muligt, og 
signalerer dette overfor omgivelserne, evt. ved synlig skiltning. 
 
 
[Kurt Henriksen 02/12 09:37] Ja, i pengeskab. 
   
 
Tyverisikring 
 
Tyverisikring af IT-udstyr 
Er skolens stationære IT-udstyr mm. tyverisikret ved fastgørelse, eks. 
sikringskabinet/wire? 
 

 Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Vi anbefaler, at der etableres en fast procedure omkring fastgørelse af IT-udstyr mm., 
ved brug af sikringskabinet/wire, på bestående udstyr og i forbindelse med anskaffelser 
deraf.   
 
Tyverimærkning af IT- og musikudstyr 
Er skolens IT- og musikudstyr tyverimærket? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Vi anbefaler, at der er en fast procedure omkring tyverimærkning af IT-udstyr mm. i 
forbindelse med anskaffelser deraf.   
 
Opbevaring af bærbart IT-udstyr 
Opbevares bærbart it-udstyr mm. i et separat aflåst depotrum, når det ikke benyttes? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Forsikringskrav: Det er betingelse for erstatningspligten på jeres tyveriforsikring, at 
ikke-fastmonteret elektronisk tv- og lydudstyr, herunder videokameraer, cd, dvd mv. 
samt mobilt edb-udstyr er anbragt i forsvarligt aflåst depotrum eller lignende, når 
udstyret ikke benyttes. 
 
Anbefaling: 
Vi anbefaler, at der er en fast procedure omkring opbevaring af bærbart IT-udstyr, 
digitalkameraer, projektorer o.l., når udstyret ikke er i brug samt efter skolens lukketid, 
i dertil indrettede aflåste og alarmovervågede depotrum. 
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Automatisk Indbrudsalarm Anlæg (AIA) 
Har skolen Automatisk Indbrudsalarm Anlæg (AIA)? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Forsikringskrav: Hvis I også har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over 
kr. 180.000 - er det et krav, at jeres automatiske indbrudsalarm anlæg overholder 
sikringsniveau 20. Forhør jer eventuelt derom hos jeres nuværende leverandør. 
 
Anbefaling: 
Vi anbefaler, at der er en fast procedure omkring tilkobling af det automatiske 
indbrudsalarm anlæg, når skolen/det alarmovervågede lokale, ikke er i brug, eller der 
ingen er tilstede.  
   
 
Signaloverførsel til Kontrol-/Vagtcentral 
Ved alarm - sker der så signaloverførsel til en Kontrolcentral/vagtcentral? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Forsikringskrav: Hvis I også har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over 
kr. 180.000 - er det et krav, at der ved alarmaktivering, sker overførsel til en godkendt 
kontrolcentral.    
 
Procedure ved alarmaktivering 
Ved alarmaktivering - har skolen en procedure om reaktionen derpå - til vægter/eget 
personale? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Forsikringskrav: Hvis I har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over kr. 
180.000 - er det et krav, at der ved alarmaktivering er en samlet reaktionstid fra 
alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling på højest 35 minutter.  
 
Anbefaling: Ved en alarmaktivering er det vigtigt, at der er udarbejdet en forholdsordre 
(dvs. nedskreven procedure for, hvad kontrolcentralen skal iværksætte af handling ved 
alarmaktivering). 
 
Forholdsordren kan bestå af, at der ved alarmaktivering sker telefonisk kontakt i første 
omgang til eget personale (eksempelvis 3 personer). Hvis ikke kontakt opnås, bliver 
vægter kontaktet med henblik på udrykning. Samme procedure kan være aftalt, men 
begrænset til nogle specifikke tidsrum. Eksempelvis anvendes der i tidsrummet 22.00 - 
06.00 altid vægter - af hensyn til eget personales sikkerhed. 
   
 
Eftersyns- og vedligeholdelsesaftale 
Har skolen en eftersyns- og vedligholdelsesaftale på alarmanlæg? 
 

 Svar: Ja 
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Anbefaling:  
Hvis ja; Forsikringskrav: Hvis I har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for 
over kr. 180.000 - er det et krav, at der er indgået en eftersyns- og 
vedligeholdelsesaftale.   
 
Telefonforbindelse alarmsystem 
Er skolens alarmanlæg koblet op på en alarmovervåget telefonlinie (TDC AlarmNettet)?  
  
Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det kan være en dyr løsning. Det anbefales at indhente tilbud på at få det koblet på en 
eventuel bredbåndsforbindelse.   
 
Anden sikring 
 
Tågesikring 
Har skolen etableret Tågesikring (røgkanon)? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Tågesikring er et rigtig godt supplement til automatisk indbrudsalarm anlæg, og kan 
med fordel anvendes i lokaler med høje koncentrationer af dyrt og tyvetækkeligt udstyr.   
 
TV-overvågning 
Har skolen etableret TV-overvågning (ITV)? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
TV-overvågning har ofte en god præventiv forebyggende virkning, eksempelvis ved 
problemer med hærværk o.l.. Det kan desuden suppleres med præventiv belysning ved 
indtrængning.   
 
Crossere/gocarts 
Har skolen crossere/gocarts e.l.? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Ved eventuel anskaffelse af crossere/gocarts e.l.: 
 
Det anbefales, at etablere ekstra mekanisk sikring i det lokale, hvor crossere/gocarts e.l. 
befinder sig. Eksempelvis ved montering af fast gitter for vinduer og døre alternativt 
bom for døre. Maskinerne kan desuden fastgøres til bygningen for eksempel ved 
nedstøbning af metalbøjle i gulv og fastgørelse med kæde. 
 
Den mekaniske sikring kan eventuelt suppleres med indbrudsalarmanlæg kombineret 
med tågesikring, herved vil tyveririsikoen være væsentligt reduceret. 
   
 
Maritimt udstyr 
Har skolen større mængder af maritimt udstyr af stor værdi? 
  
Svar: Nej 
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Anbefaling:  
Ved eventuel anskaffelse af større mængder maritimt udstyr af høj værdi: 
 
Det anbefales, at etablere ekstra mekanisk sikring i det lokale, hvor den større mængde 
af værdifuldt maritimt udstyr befinder sig. Eksempelvis ved montering af fast gitter for 
vinduer og døre alternativt bom for døre.  
 
Den mekaniske sikring kan eventuelt suppleres med indbrudsalarmanlæg kombineret 
med tågesikring, herved vil tyveririsikoen være væsentligt reduceret. 
   
 
Brandsikring 
 
Stokerfyr/Pillefyr 
Har skolen stokerfyr/pillefyr? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Påtænker I at installere stokerfyr/pillefyr skal I være opmærksomme på at brandteknisk 
vejledning nr. 32 skal opfyldes.   
 
Halmfyr 
Har skolen halmfyr? 
  
Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Idet skolen har halmfyr skal brandteknisk vejledning nr. 22 opfyldes. 
 
Brug af tændstikker/ligthere 
Har skolen et totalt forbud mod benyttelse af tændstikker/ligthere på hele skolen? 
 

 Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Det anbefales at indføre et forbud om muligt mod besiddelse at tændstikker/lightere og 
generel brug af åben ild. 
 
Det anbefales at gøre forbuddet kendt og tydeligt overfor såvel ansatte, elever som 
forældre. Det kan eksempelvis være et punkt i skolens informationsmateriale e.l.. 
   
 
Brug af stearinlys 
Hvis nej i forrige spørgsmål: Har skolen et forbud mod benyttelse af stearinlys o.l.? 
 

 Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Det anbefales at indføre et forbud mod brug af stearinlys. Forbuddet bør være kendt og 
tydeligt overfor såvel ansatte, elever som forældre. Det kan eksempelvis være et punkt i 
skolens informationsmateriale e.l..   
 
Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA)  
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Er der installeret Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) anlæg på skolen? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Er det Automatiske Brandalarmerings Anlæg installeret på baggrund af lovkrav er det 
naturligvis vigtigt, at disse bliver overholdt. Er ABA installeret frivilligt bør de samme 
krav som ved de lovpligtige anlæg efterleves.   
 
Automatisk Branddør lukningsanlæg (ABDL)? 
Har skolen Automatisk Branddør lukningsanlæg (ABDL)? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at Automatisk Branddørs Lukningsanlæg kontrolleres ved årlige eftersyn 
af en autoriseret el-installatør. Det anbefales tillige, at der laves periodevise faste 
procedurer vedrørende egenkontrol af dørene mht. at de til stadighed er fuldt 
funktionsdygtige.  
 
Det er desuden vigtigt, at branddøre generelt aldrig bliver holdt åbne ved brug af kiler 
e.l.. 
   
 
Varmt arbejde 
Udføres der varmt arbejde (eks. ukrudtsbrænding, påbrændning af tagpap, 
vinkelslibning, svejsning mm.) på skolen?  
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
I skal være opmærksom på følgende, såfremt der vil blive udført varmt arbejde: 
 
Det anbefales, at vejledningerne (DBI vejledning 10 del 1, 2 og 3) vedrørende udførelse 
af varmt arbejde overholdes. (der skal medbringes brandslukningsudstyr, og der skal 
udføres brandsyn efter arbejdets udførelse). Herunder at der ved benyttelse af eksterne 
håndværkere udfærdiges aftaleblanket vedrørende varmt arbejde for at sikre, at den 
udførende håndværker overholder reglerne derom. Ved egen udførelse af varmt arbejde, 
bør medarbejderen have certifikat dertil. 
   
 
Affaldscontainere 
Er affaldscontainere placeret mindst 5 m fra fast bygning? 
 

 Svar: Nej 
 
Brandsikkerhedsmæssige forhold 
Det er en betingelse for at undgå en forhøjet selvrisiko, 
 
-At udendørs affaldscontainere skal opstilles jfr. Brandteknisk Vejledning nr. 29, 
opmærksomheden henledes især på afstandskrav til bygninger og aflåsning af låget på 
containeren. Der stilles kun krav til aflåsning af låget på de containere, der kan flyttes 
med håndkraft. 
 
-Containere skal placeres mindst 1 meter fra ubrudt ydervæg, udført som BS-60 væg - 
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ny definition: REI 60 A2-s1,d0 – (typisk murværk, beton eller letbeton) og mindst 5 
meter  fra vinduer og andre åbninger i ydervæg. 
 
-Containere skal placeres mindst 2,5 meter fra ubrudt ydervæg med overflader, udført 
mindst som klasse 1-beklædning (ubrændbar) og mindst 5 meter fra vinduer og andre 
åbninger i ydervæg. 
 
-Containere skal placeres mindst 5 meter fra ydervæg med overflader, udført mindst 
som Klasse 2-beklædning (brændbar). 
 
-Containere skal placeres mindst 2,5 meter fra skel. 
 
-Containere skal placeres mindst 10 meter fra brændbare oplag, såsom brandfarlige 
væsker,  F-gas, papir, pap, træ etc. 
 
-Containere må ikke placeres under halvtage, overdækkede arealer eller tagudhæng  
 og lignende, uanset afstandsbestemmelser og størrelse. 
 
At håndslukningsudstyr samt vandfyldte slangevindere er opsat/monteret og bestykket 
jfr. Brandteknisk Vejledning herom. 
 
-I hovedsagen skal der findes 2 stk. 6 kg. pulverslukkere for hvert 600 kvadratmeter  
 usektioneret areal eller være monteret vandfyldte slangevindere (brandskabe). 
  
At der foreligger vedligeholdelseskontrakt med ekstern leverandør for kontrol og 
vedligehold af håndslukningsudstyr. 
 
At el-ladestationer til selvkørende arbejdsmaskiner af enhver art er indrettet jfr. 
Brandteknisk Vejledning herom. 
 
Brandteknisk Vejledning nr. 21 indeholder retningslinjer for indretning af ladeområder 
for opladning af akkumulatorbatterier: 
-Forbudsskilt om rygning og brug af åben ild skal opsættes i området. 
-Ladeensretteren skal anbringes på et underlag af ubrændbart materiale og beskyttes 
mod påkørsel. 
-Nødvendig ventilation for køling af ladeensretteren må ikke hindres. 
-Ladekabler skal anbringes, så de ikke udsættes for mekanisk overlast. 
-Friarealer skal tydeligt markeres, eksempelvis ved markeringsstriber. 
-Overflader i forbindelse med ladeområdet skal være mindst klasse 1-beklædning 
(ubrændbar - klasse K1 10 B-s1,d0) i en højde på mindst 2 meter over ladeaggregatet. 
 
 
Brandsikringen af affaldscontainere kan yderligere forbedres ved, at de bliver placeret i 
aflåst dertil indrettet miljøstation opført i ikke brændbart materiale. 
   
 
Håndslukningsudstyr 
Har skolen opsat håndslukningsudstyr? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at skolen overholder reglerne vedrørende håndslukningsudstyr, som 
nærmere er beskrevet i de Driftsmæssige Forskrifter for bl.a. skoler og institutioner. 
Forskrifterne påpeger bl.a., at den ansvarlige leder skal sikre, at personalet grundigt 
instrueres om reglerne for brandslukningsmateriel mm..   
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Håndslukningsudstyr - kontrol/vedligeholdelse 
Har skolen en kontrol og vedligeholdelsesaftale vedrørende håndslukningsudstyr? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at skolen overholder reglerne vedrørende kontrol og vedligeholdelse af 
håndslukningsudstyr beskrevet i de Driftsmæssige Forskrifter for skoler og institutioner 
mm.. 
 
Anbefalet leverandør til abonnement vedr. håndslukningsmateriel mm.: 
Abonnement på kontrol- og vedligeholdelsesaftale vedrørende håndslukningsmateriel: 
Leverandør: Falck 
Eksempel på pris: Kr. 1.500-2.000 - al afhængig af antal mm.. 
Kontakt: Jens Jørgen Bangsgaard, tlf. nr. 20 74 12 74 eller jjb@falck.dk 
   
 
Røgalarmer 
Har skolen opsat røgalarmer?  
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at der laves faste procedurer mht. at røgalarmerne til stadighed virker 
efter hensigten. Der kan ikke opsættes for mange røgalarmer...   
 
Vandsikring 
 
Beliggenhed mht. vandskader 
Ligger skolen udsat mht. vandskader som følge af skybrud o.l.? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at skolen tænker skybrudsrisici ind i forbindelse med eventuelle planer 
om renoveringer, nybyggeri mm..    
 
Vandstopovervågning/-sikring 
Er der vandstopovervågning/sikring af brugsvandsforsyningen/varmeforsyningen - 
rørskaderisiko? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at følgende klarlægges: 
 
-Er der etableret alarm ved unormalt forbrug  
-Er der udarbejdet instruks for handling ved alarm  
-Er der etableret periodisk aflæsning og eftersyn af installationer - f.eks. utætheder  
-Er der etableret periodisk eftersyn mod vandspild - f.eks. toilet der løber, vandhane der 
drypper  
-Er der udarbejdet instruks for optøning af rør  
-Er alle rør frostsikret - specielt i loftetager, kældre og tilsvarende steder, hvor der kan 
opstå kuldegraden under 0  
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-Er der, hvis det er relevant - etableret højtvandslukke  
-Er genstande placeret på paller minimum 10 cm over normal gulvterræn i f.eks. kældre 
og andre rum med risiko for opstigende vand eller oversvømmelse  
   
 
Rensning af tagrender og nedløb 
Har skolen faste procedurer for rensning af tagrender og nedløb? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at skolens procedurer vedrørende rensning af tagrender og nedløb som 
minimum består af 2 årlige eftersyn deraf - forår og efterår.  Eftersynet bør bestå af 
kontrol for revner og huller, eftersyn for bagfald og tømning for jord og blade. 
Nedløbsbrønde bør tillige efterses.   
 
Terrænfald 
Har skolen terrænfald mod bygninger? 
  
Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Ved nybyggeri bør I være opmærksomme på, at terræn langs med en bygning bør falde 
2 cm. pr. meter i minimum 1 meters afstand fra bygningen og gerne i 3 meter fra huset. 
Alternativt at der etableres en rende, som kan lede vandet væk. 
 
Elinstallationer 
 
Transientbeskyttelse - El-tavler 
Er der etableret transientbeskyttelse i el-tavler (lynnedslag) 
 

 Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at alle elektriske ledningssystemer, der løber ind i en bygning, skal 
forsynes med en transient- eller overspændingsbeskyttelse, så tæt ved det sted, hvor de 
føres ind. Relevansen heraf er naturligvis størst i de bygninger, hvor den største 
koncentration af følsomme elektroniske anlæg mm. befinder sig.   
 
Transientsikring - apparater 
Er der etableret transientsikring af apparater (strømskinne) 
 

 Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at det nærmere undersøges, hvordan og i hvilket omfang løsøret er sikret 
mod lynnedslags skader evt. ved benyttelse af strømskinner.   
 
Eftersyn af el-installationer 
Foretages der el-eftersyn på skolens installationer med jævne mellemrum? 
 

 Svar: Nej 
 
Brandsikkerhedsmæssige forhold 
Det er en betingelse for at undgå en forhøjet selvrisiko, 
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At der maksimalt med 5-års intervaller gennemføres et eftersyn af ejendommens 
elektriske installationer med kontrol af el-tavler, faste 230/400 V installationer samt 
lavvolt-/halogenbelysning og synlige installationer i øvrigt og derudover skal der føres 
kontrol med tilslutning til brugsgenstande samt tætninger omkring el-gennemføringer i 
brandadskillelser. Dokumentation for eftersynet skal til enhver tid kunne forevises og 
forsikringstager er forpligtet til straks at udbedre påtalte fejl og mangler. 
  
Et el-eftersyn omfatter: 
-Kontrol af elinstallationen 
-Kontrol af nød- og panikbelysning 
-ABDL-anlæg (AutomatiskBrandDørsLukkeanlæg) 
-Fælles adgangsveje 
-Opdeling af installationen 
-Beskyttelse mod brand 
-Indberetning til Sikkerhedsstyrelsen, hvor dette er lovbefalet *) 
-ELSIKKERHEDSATTEST til ophængning synligt på stedet 
 
Der henvises til Skema for elsyn fra Sikkerhedsstyrelsen og til www.eltjek.net. 
 
Bygningsgennemgang, glatføre, legeplads og skadedyr 
 
Ud- og indvendig bygningsgennemgang 
Har skolen faste procedurer for ud- og indvendige bygningsgennemgange med jævne 
mellemrum? 
 

 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at der foretages 2 årlige ud- og indvendige bygningsgennemgange med 
henblik på at finde eventuelle begyndende skadebegivenheder. Der bør eksempelvis 
være fokus på følgende: 
 
Beton i gulvafløb; der er risiko for betydelige vandskader, hvis der er beton mellem 
gulvafløbbets rist og afløbsskålen. Beton i gulvafløb bliver med tiden utæt. Det 
anbefales, at udskifte det gamle gulvafløb. 
 
Tæring af jernrør; et vandrør bliver typisk utæt, fordi jernet med tiden bliver 
gennemtæret. Det anbefales, at udskifte jernrørere førend de bliver gennemtæret. 
 
Utætte fuger; cementfuger mellem fliser revner og bliver utætte, hvis underlaget 
bevæger sig. Silikonefuger vil med tiden tørre ud og blive utætte. Det anbefales, at 
udskifte fugerne med elastiske fuger (silikone). 
 
Hule og løs fliser; fliser i badeværelser kan blive løse, hvis de ikke er korrekt sat op, eller 
hvis underlaget bag fliserne bevæger sig. Det anbefales, at få bragt forholdene i orden. 
 
Revner ved overliggere over vinduer og døre; når vand fra facaden løber ind gennem 
fugerne til overliggernes armering ruster de, udvider sig, og der kommer revner i muren. 
Det anbefales, at reparere skadeårsag og -virkning. 
   
 
Glatførebekæmpelse 
Har skolen faste procedurer i forbindelse med glatførebekæmpelse? 
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 Svar: Ja 
 
Anbefaling:  
Det anbefales, at der i proceduren tillige er 'beredskabsplan' i tilfælde af voldsomt vejr, 
sygdom/fravær hos den der normalt skal udføre arbejdet m.m. Herunder skal det 
pointeres, at glatførebekæmpelsen skal være afsluttet senest kl. 07.00 og vare ved indtil 
kl. 22.00. Har skolen åbningstider derudover skal glatførebekæmpelsen naturligvis være 
i den fulde åbningstid.   
 
Legeplads 
Har skolen fast procedure vedr. legepladseftersyn? 
  
Svar: Ikke relevant   
 
Skadedyrsbekæmpelse 
Har skolen en aftale med et skadedyrsbekæmpelsesfirma? 
 

 Svar: Nej 
 
Anbefaling:  
Alt efter behov naturligvis anbefales det, at der bliver foretaget 4 årlige inspektioner. 
 
Anbefalet leverandør til skadedyrsbekæmpelse: 
Abonnement på skadedyrsbekæmpelse: 
Leverandør: Kiratin 
Eksempel på pris: Kr. 3.250 ved 4 årlige besøg. Engangsinvestering kr. 25 pr. giftdepot 
(rotter og mus) 
Kontakt: Finn Rasmussen, tlf. nr. 70 27 37 88 eller fr@kiratin.dk 
   
 


