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Dokument - / skjemanr: 
C04 

Redigert av: 
Arne Sundsdal 

Godkjent av: 
JCT 

Revidert. Jf. revisjonstabell 

Beredskapsplan 

Fagskolen Vestfold og Telemark 

(FVT) 

1 - Nødetatene varsles først: 

a) Brann 110 

b) Politi 112 / 02800 

c) Ambulanse 113 

d) Legevakt 116 117 

Oppgi til nødetat: 

• Ditt navn 

• Hva har skjedd / hvilken hendelse / Når-hvor mange 

• Hvor har det skjedd / hvilken campus, (Kjølnes Ring 26 / Raveien 189. 

campus Bakkenteigen) 

2 - Beredskapstelefoner 

Campus Bakkenteigen: 

• SNNs og FVTs lokaler 31 00 95 00 / 35917750 

• USN lokaler 31 00 89 00 

Campus Kjølnes: 

• FVTs lokaler 35917750 

• Porsgrunn videregående skole 35917500 

3 - Ansatte varsles iht liste (de er også kriseteam for FVT): 

a) Rektor Jens Christian Thysted tlf 90837170 

b) Studierektor Agnes Brønstad tlf 92282401 

c) Studiekoordinator Rita Helen Immerstein tlf 95783130 

d) Arne Sundsdal kvalitetsansvarlig tlf 920 66 934 

e) Morten Wæhle tlf 45 60 48 70 pressekontakt inntil situasjonen er under 

kontroll. Leder av kriseteamet tar over funksjonen når situasjonen er under 

kontroll 

f) Agnes Brønstad tlf 92282401 pårørende oversikt Bakkenteigen tlf 92282401, 

Rita Helen Immerstein pårørende oversikt Kjølnes tlf 95783130. 
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4 - Vestfold og Telemark fylkeskommune varsles 

• Tlf 33 34 40 00 og 

• Fagskolens styreleder Elisabeth Holien 

5 - Varsle pårørende 

• Informasjon finnes på Fylkeskommunens arkivsystem 

 

Formål 

Formålet med beredskapsplan er å sørge for at skolens ansatte vet hvordan de raskt 

kan få hjelp til å redde liv og materielle verdier. Det er et mål at uønskede hendelser 

skal få minst mulige konsekvenser 

Ansvar 

Fagskolen Vestfold og Telemark er ansvarlig for sine studenter og ansatte samt 

besøkende i våre lokaler. Ved en utilsiktet hendelse på campus må skolen 

samarbeide med de som er aktører på campus. FVT avdeling Bakkenteigen er 

leietager av SSN og benytter deres sentrale beredskapsplan ved alvorlige hendelser. 

Fagskolen er ansvarlig for å varsle iht «Beredskapsplan Fagskolen Vestfold og 

Telemark» når hendelsen er i fagskolens lokaler. Fagskolen må også bli varslet når 

det er en hendelse ett eller annet sted på campus. 

 

Fagskolen er også ansvarlig for å varsle pårørende til ansatte og studenter. Denne 

informasjonen finnes i fylkeskommunens program arkivsystem. 

 

Rektor leder kriseteamet ved skolen. I rektors fravær er det studierektor som leder 

kriseteamet. Er ingen av disse tilstede er det øverste person iht liste på hasteark som 

leder kriseteamet. 

Pressekontakt 

Leder av kriseteamet svarer på henvendelser fra pressen som gjelder fagskolens 

ansatte og studenter, men hvis det er en kritisk hendelse er det pressekontakten som 

svarer på disse henvendelser. Pressekontakten gir beskjed hvor og når informasjon 

legges ut på skolens nettsider og på sosiale medier. Det skal ikke legges ut 

informasjon som kan føre til større skade ved en utilsiktet hendelse. I tillegg er det 

viktig at pårørende blir varslet før det offentliggjøres informasjon om en utilsiktet 

hendelse. Leder av kriseteamet er ansvarlig for å informere pårørende eller den 

vedkommende delegerer dette ansvaret til hvis situasjonen tilsier det. 

 

Hvis situasjonen tilsier at rektor/leder av kriseteamet og pressekontakt ikke kan svare 

pressen er det styreleder som får denne funksjonen. Styreleder kan delegere 

presseansvaret til fylkeskommunen 33 34 40 00. Denne informasjonen legges ut på 
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nettsidene hvis mulig. Redaktøren for fagskolens nettsider legger ut informasjon 

mottatt av kriseteamleder eller pressekontakt. 

SSNs beredskapsplan 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges beredskapsplan benyttes utover disse 

«Spesielle beredskapsmessige forhold - Fagskolen Vestfold og Telemark campus 

Bakkenteigen». 

 

Revisjon Dato Endring Laget Kontrollert Godkjent 

5 20.03.2020 Revidert med nytt navn og forkortelse til FVT AS AS KS-leder 

6 21.10.20 
Revidert og tilpasset dokumentet etter sammenslåing 

(Fagskolen i Vestfold og Fagskolen Telemark) 
AS  KS-leder 

      

 


