Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kuben videregående skole
Beredskapsplan utenlandsreiser elever

Kubens beredeskapsplan ved elevers utenlandsreise – for elever
1. Formål:

Sikre at utenlandsopphold for elever gjennomføres på tryggest mulig måte. Planen skal
redusere risikoen for at alvorlige og uheldige episoder skal inntreffe, samt å sikre at Kuben
vgs raskt får oversikt over elevene ved en krisesituasjon. Planen synliggjør hva eleven selv
kan og bør gjøre for å trygge egen og medelevers sikkerhet.
2. Definisjon av krise i utlandet
-

Død
Alvorlige ulykker eller alvorlig sykdom
Andre alvorlige hendelser som vold, opptøyer, terrorhandlinger, krigslignende tilstander,
epidemier og naturkatastrofer.

3. Målgruppe

Kuben vgs sine elever som reiser/ oppholder seg i utlandet i undervisningssammenheng.
4. Elevens ansvar
-

-

-

-

-

-

-

Før reise
Gjør deg kjent med Kubens beredskapsplan for utenlandsoppholdet (dette dokumentet)
Vit hvem som er ansvarlig lærer på reisen og hvem på Kuben vgs som kan kontaktes ved
behov, og lagre deres mobilnumre på egen telefon
Gi ansvarlig lærer og internasjonal koordinator ved Kuben din oppdaterte adresse/ epostadresse/ telefonnummer
Ta med hurtiglader til mobiltelefon
Ta med kopi av reisedokumenter (billetter, pass ol.)
Ha gyldig reiseforsikring
Oppdater pårørendeinformasjon i SATS hvis dette har endret seg
Sørg for eventuell nødvendig vaksinering
Under oppholdet
Opptre ansvarlig for å redusere risikoen for å havne i farlige situasjoner, ref. Kubens og
Osloskolens ordensreglement, og kontrakt tegnet i forbindelse med reisen
Hold deg orientert om forholdene i området du oppholder deg i og følg råd fra lokale
myndigheter
Lagre nummeret til nødetatene (ambulanse og politi) for landet du er i
Hvis du er utsatt for fare
Oppsøk så raskt som mulig et område som må kunne anses som sikkert. Søk mot steder der
du kan få beskyttelse mot det som skjer og om nødvendig få hjelp
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-

-

-

-

Hold sammen med andre i gruppen så langt dette er mulig og fornuftig. Hjelp medelever
og andre i den grad dette ikke utsetter deg selv for fare
Kontakt nødetatene dersom det ikke er sikkert at andre allerede har gjort dette
Følg instrukser som blir gitt av myndighetene/ nødetatene
Når nødetatene er på stedet, gi beskjed om personer som trenger assistanse dersom dette er
aktuelt
Varsle dine nærmeste pårørende
Kontakt/ send SMS til ansvarlig lærer om hvor du er og om du er i sikkerhet. Gi også
beskjed om andre du vet er i sikkerhet. Ikke spre rykter, men forhold deg kun til det du er
sikker på. Bruk eventuelt andre sosiale medier som facebook, messenger, twitter etc. Vær
oppmerksom på at telefonnettet i noen tilfeller vil kunne bryte sammen. SMS er da sikrere
enn å ringe
Kontakt nærmeste norske utenriksstasjon for råd om videre håndtering ved behov

Bekreftelse
Jeg har lest og forstått innholdet i beredskapsplanen
Sted/ Dato:

Signatur elev:

______________________/ __________

_______________________________________________

Signatur foresatt:

___________________________________________

