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MARKØRSPILL 
 Les grundig gjennom hele casen før du starter 

 Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen 

 Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig 

 Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den 

korte beskrivelsen du finner under punkt B 

 Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er 

markert i blått 

 Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre 

alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det 

etterspørres 

 

 

A – Scenario – 

 

Melder er elev på X vid skole, sier at to elever knivstikker andre 

elever i vestibylen utenfor kantina.  

 

 

Den ene knivstikkeren har kastet fra seg kniven og flere elever 

holder han nede i bakken. Den andre knivstikkeren står bøyd over 

en elev og hugger løs på henne. Denne personen har en rød 

hettegenser og har en stor kniv. Det ligger mange elever skadd i 

vestibylen. Raskest vei hit er gjennom hovedinngangen og opp 

trappa i bygg A. Ser ingen røyk, vet ikke hvor mange som er 

skadet. Det løper mange elever rundt i gangene og ut gjennom 

hovedinngangen. 

 

 

B – Innledende melding - 

Hei, dere må komme med engang, det er to elever som knivstikker andre 

elever i vestibylen rett utenfor kantina. 
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 Felles avklaringer 

1. Hvor er hendelsen? (Kommune, sted)  

XXX videregående skole 

2. Hvilket telefonnummer ringer du fra?  

XX XX XX XX 

3. Pågår det fortsatt? 

Ja, det er to gutter som knivstikker andre elever – de gjør det nå mens vi 

snakker. Dere må komme med engang. 

4. Vet du hvor gjerningsmannen er nå? 

De er i Vestibylen ved kantina 

5. Hva har du sett?  

Jeg ser to gutter som løper rundt og stikker elever med store kniver. En av 

guttene stikker en jente med kniv nå, den andre har kastet fra seg kniven 

og flere elever ligger opp på han. De har to store kniver. 

6. Eventuelt sist setts? Og hvor lenge siden? 

De er i Vestibylen ved kantina, nå. To gutter, en med blå jakke og sort 

caps den andre har rød jakke og hvit caps. 

7. Antall gjerningspersoner/beskrivelse? 

To gutter, en med blå jakke og sort caps den andre har rød jakke og hvit 

caps. 

8. Type våpen/kjøretøy/annes som er brukt for å skade? 

De har to store kniver. 

9. Raskeste vei til åsted(et)/utfordringer med lokalisering? 

Det er raskest og komme hit gjennom hovedinngangen og opp hovedtrappa 

i bygg A. 

10. Er det observert røyk/lukt? 

Nei. 

11. Brann/store skader på bygg? 

Vet ikke. 

12. Fareskilt/ annet som tilsier nye skader/faremoment? 

Vet ikke.  

13. Omfang – hvor mange skadde? 

Vet ikke mange elever – det er midt i spisetiden. 

14. Posisjon på skadde?  

I Vestibylen utenfor kantina. 
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