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Krav til eksterne undervisere
Hos Herning Vand stiller vi krav til eksterne rundvisere på Herning Renseanlæg, 
Ålykkevej 5 i Herning. Vi kræver maksimal sikkerhed for både elever og undervis-
ere. Derfor er det vigtigt, at I forstår og følger vores vejledninger og procedurer.

Intro til rundvisning
Hvert forår og efterår giver vi en introduktion til undervisere, der skal vise deres 
elever rundt. Introduktionen tager samlet en time. 

Forbered jer til besøget
Vi ønsker at give vores gæster indsigt i vores daglige arbejde med at sikre sundt 
vand. På vores hjemmeside kan I læse om og forberede jer til besøget:  
http://herningvand.dk/skolebesøg.

Tilmeld jer på hjemmesiden
Du skal bruge bookingportalen på vores hjemmeside til at planlægge din klasses 
besøg på Herning Renseanlæg. Her kan du vælge det tidspunkt, der passer bedst 
ind i jeres skema. 
www.herningvand.dk/skolebesøg.dk

Parkering
Hvis I ankommer på cykel, skal I stille cyklerne i vores cykel-
skur. Hvis I ankommer i bus, skal I stige af 
foran receptionen, og så kan bussen parkere i 
vejkanten længere fremme. 

Når du ankommer – sikkerhedsvest  
og samling 
I en kasse ved vores udendørs vask ligger der 
gule sikkerhedsveste. Se på vores rundvisning-
skort. Alle elever og lærere skal have en på 
under rundvisningen.
Klassen skal samles ved 
flagstangen, når I ankom-
mer. Det er nødvendigt, at 
læreren sikrer antallet af 
elever igennem mandtal 
inden rundvisningen begyn-
der. Rundvisningen kan kun 
foregå i samlet flok og med 
gule sikkerhedsveste på.



Meld ankomst og afgang via sms
Vi aflåser renseanlægget hver dag, og det  
er vigtigt, at vi ved, at alle er kommet ud.  
Når I ankommer til renseanlægget, er det vigtigt,  
at du sender en sms til nummeret 3010 2009.  
Her skal du skrive dit navn, skolens navn og  
”ankommet”, eks. ”Jens Hansen, Vestervangskolen, 
ankommet”. Når I tager fra Herning Renseanlæg, 
skal du igen sende en sms til 3010 2009. Denne 
gang skal du blot skrive ”afgang”. 

Sikkerhed
Renseanlægget er en arbejdsplads, som er i drift hver eneste time året rundt. 
Derfor er det vigtigt, at du og din klasse følger den rute, som er vist på kortet. Du 
skal sikre, at flokken følger trop og ikke bevæger sig rundt på egen hånd. I skal 
give plads for køretøjer og folk i arbejdstøj og respektere, hvis vi skal udføre ar-
bejde på en af posterne. Vær opmærksom på og gør det klart for eleverne, at det 
er ikke tilladt at tage prøver eller på anden måde at forsøge at komme i berøring 
med spildevandet. I må aldrig læne jer ud over mure og gelændere ved bassiner 
og gangbroer.

Pas på
Flere af tankene med spildevand er fire meter dybe og bliver tilført ilt. En person 
vil falde til bunds, fordi vandet ikke har opdrift i iltmættet vand. Som rundviser 
har DU ansvaret for elevernes sikkerhed.

Sikkerheden har topprioritet for Herning Vand, 
derfor gælder følgende uden undtagelse:

> Gå kun i samlet flok. Læreren er ansvarlig for, at det sker sikkert ved at
benytte kortet med indtegnet rute.

> Mens man færdes på området, må mobiltelefon ikke benyttes – vi vil
sikre os, at den enkelte er opmærksom på de omgivelser, man færdes i.

> ALLE har gul sikkerhedsvest på under rundgangen, veste til lån ligger i
kassen afmærket på kortet. Læg venligst vestene tilbage i kassen efter brug.

> Respektér rækværk og andre foranstaltninger. De er til for din sikkerhed

> ALLE spritter deres hænder af, før de forlader området. Vi vil gerne være
sikre på, at du ikke tager spildevandsbakterier med dig.



Ved ulykke

Hvis der sker en ulykke, skal du følge proceduren: 

1. Stands ulykken

2. Tilkald hjælp

3. Hjælp personen, der er kommet til skade 

4. Send en elev op i receptionen og meld ulykken 

Hygiejne
Selvom I bevæger jer i en sikker zone, er der risiko for at komme i berøring med 
smittefarlige bakterier. Derfor er det vigtigt, at I bruger jeres sunde fornuft. Hvis 
I skulle få spildevand på tøjet, anbefaler vi at vaske det ved 60 grader efter 
besøget. Får I spildevand på skoene, så tør skoene af i græsset med det samme. 

Feedback
Vi ønsker løbende at forbedre og udvikle rundvisningskonceptet. 
Det kan I hjælpe os med, så vi vil gerne høre fra jer, hvis I har idéer, ris, ros  
eller andre kommentarer. I kan sende os en mail med jeres input til  
skolebesog@herningvand.dk 

Bekræft du har forstået vejledningen
Nu er du ved at være færdig med vejledningsmaterialet, og når du har læst det 
helt til ende, skal du sende en e-mail til skolebesog@herningvand.dk. Her skal 
du bekræfte, at du har læst og forstået vores retningslinjer og vejledninger. 

Oplever vi, at vores retningslinjer ikke bliver overholdt, bliver vi 
nødsaget til at udelukke jeres skole fra fremtidige rundvisninger. 

Vi sikrer sundt vand


