Naur-Sir Børnehus og Naur Sir Skole
Procedure ved bortløbne børn
Naur-Sir Børnehus og Naur Sir Skole skal være et trygt sted at opholde sig. I de
tilfælde, det konstateres, at et barn bliver væk fra gruppen, vælger at løbe væk eller
har forladt Naur-Sir Børnehus eller Naur Sir Skole uden tilladelse/aftale har vi
udarbejdet følgende procedure. I hvert tilfælde laves en vurdering ud fra barnets
alder, vejret, forhistorie og øvrigt kendskab til barnet.
Hvornår er et barn bortløben eller blevet væk
I Naur-Sir Børnehus er et barn bortløbet, hvis barnet forlader gruppen eller bliver væk
fra det aftalte område, hvor barnet må opholde sig.
På skolen er en elev bortløbet, hvis man med rimelig sikkerhed kan fastslå, at der ikke
er tale om en misforståelse og at eleven ikke er på skolens område længere.
1. Hvis det sker i en time:
 Pædagogen/læreren orienterer resten af gruppen/klassen om, at et
barn er væk og at man derfor går ud at lede efter vedkommende.
 Den nærmeste kollega orienteres og bedes om at holde øje med
den klasse, man forlader.
2. Hvis det sker i et frikvarter:
 Beder gårdvagten en kollega tage over, mens der ledes.
Dernæst:
3. På skolen orienteres skolelederen. I Naur-Sir Børnehus orienteres
afdelingslederen. Pædagog/lærer og leder lægger hurtigt en plan for, hvordan
der skal ledes.
 Lederen inddrager om muligt pedellen i eftersøgningen,
pædagogen/læreren tager af sted i den mest sandsynlige retning
(det kan f.eks. være i retning af barnets hjem, afhængig af om der
er lignende erfaring med barnet).
4. Lederen finder en anden pædagog/lærer, som får rollen som koordinator på
skolen/Naur-Sir Børnehus. Denne informerer resten af personalet.
5. Hvis barnet dukker op på skolen/i Naur-Sir Børnehus, ringer den
koordinerende pædagog/lærer til lederen, som så orienterer den eftersøgende
pædagog/lærer og pedellen.
6. Hvis barnet ikke er fundet en halv time efter det sandsynlige
forsvindingstidspunkt, orienteres barnets forældre.
 Hvis forældrene har nye forslag til, hvor der kan ledes, afprøves
disse.
7. Lederen tager stilling til, om politiet skal informeres/inddrages.
8. Når barnet bliver fundet, er lederen ansvarlig for at afblæse alarmen for alle
involverede, og står for evt. efterbehandling af sagen i forhold til politi,
forældre og børn.
9. I skolelederens fravær overtages rollen af afdelingslederen i Naur-Sir
Børnehus, ved dennes fravær overtages rollen af stedfortræderen, i alle tres
fravær overtages rollen af den pædagog/lærer med højeste anciennitet.

Udarbejdet af Naur-Sir Børnehus, Naur Sir Skole og Skolebestyrelsen

