A A L B O R G

K A T E D R A L S K O L E
Sct. Jørgens Gade 5
DK-9000 Aalborg
Telefon 96 31 37 70
E-mail: adm@aalkat-gym.dk

Retningslinjer for lærervagter og pedeller 2017-2018
til fester på Aalborg Katedralskole
Tom Mortensen sørger for:


Dørmænd: 2 – 3 dørmænd ved normale Ydunfester.



Kontakt til vagtselskab vedrørende lukketider.



At sikre der er 2 lærere ved normale Ydunfester.



Formøde med Ydun.



Lave lærervagtplan for skoleårets start i samarbejde med TS.



Mødes med vagterne inden festen. At være på tilkald i løbet af festen på tlf: 29 46 89 02.

Lærernes opgave er:


At være til stede kl. 19.30 - 0.30 i festområdet.



At støtte dørmændene i at opretholde god ro og orden.



At iværksætte cafémiljø ved musiklokalet og sørge for kaffe, te og vand.



Sende meget berusede elever hjem – ringe til forældre eller taxi.



Støtte YDUN i at afholde festen.



Være synlige i forhold til eleverne.



Holde øje med berusede elever på området – især ved afslutning af festen.



Ring evt. Falck på 70 10 20 30 abonnements-nummer 12 000 407 for sygetransport.



Ved brand eller ulykke drej direkte over telefonen 112 – evt. fra lærerværelset eller kontor,
sportshal eller elevtelefon. Også selvom brandalarmerne på skolen er udløste og hyler – disse
alarmer har ikke forbindelse med brandvæsenet eller politi.



At sikre, at vinduer væk fra gården er lukkede, således larmen ikke generer de omkringliggende
huse.

Pedellernes opgaver er:


At være til stede og kontrollere at oprydningen er i orden. YDUN står for festens oprydning.



Husk at det almindelige alarmsystem skal være slået fra, når sirenen kortvarigt begynder mellem kl.
22.40 og 23.00.



Sørge for opsætning af hegn såfremt dette er relevant.



Yderdøre mod gård – undtagen ved mellemgang – og Sct. Jørgens Gade er låste og skal forblive
låste.



At sikre – sammen med lærerne – at vinduer væk fra gården er lukkede, og der ikke er for meget
støj.



At hjælpe lærerne i forhold til eleverne, og at festen forløber planmæssigt.
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Eksterne vagter
Der vil altid være sat eksterne vagter på til Ydunfester, der har det sikkerhedsmæssige ansvar for festen og
kontrollerer, at alt forløber planmæssigt.
Uddannelseschef
CI er overordnet ledelsesansvarlig for Ydun-festerne.
Der vil til alle fester være en ledelsesrepræsentant til stede. Dette meldes ud med den samlede festplan.
Rektor eller uddannelseschef kan altid kontaktes på deres mobiltelefon

