
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KRISPLAN  

 
FÖR VILANS SKOLA 

 

 

 

 

 

KRISPLANENS MÅLSÄTTNING 

 

 

 All personal ska ha kännedom om hur man handlar och förhåller sig vid 

krissituationer. 

 

 Krisgruppen ska verka för en god beredskap hos personalen. 

 

 Krisplanen ska vara till stöd i krissituationer. 

 

 Åtgärder vid krissituationer skall alltid utvärderas efteråt och leda till eventuell 

revidering av Vilans skolas krisplan. 
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  SNABBGUIDE VID KRISSITUATION 

 

Värdera situationen; rädda – larma 

 

 Rädda; ge akuthjälp 

 Larma; 112 

 Kontakta expeditionen som alltid vet var ledningen befinner sig 

 

1. Rektor, Ted Yap, är krisledare. Om rektor inte finns på plats utses: 

 

1. Biträdande rektor Graham Brodie 

2. Biträdande rektor Britt-Marie Syrén  

3. En lärare och en fritids 

  

2. Rektor/krisledares uppgift är att kartlägga situationen 

 

Vilka är drabbade? 

Elever 

Personal 

Förälder/föräldrar 

- Skriv upp namn klass/grupp 

 

Vad har hänt? 

Svår sjukdom eller svårt skadad 

Försvinnande 

Annan händelse 

- Ta reda på alla omständigheterna 

 

Var skedde det? 

I skolan 

Utanför skolan 

 

3. Rektor eller krisledare 

Underrättar (polisen underrättar vid dödsfall) närmast anhöriga.  

 

4. Rektor eller krisledare sammankallar krisgruppen 

 

5. Rektor ansvarar för kontakt med media 

6. Rektor ansvarar för kontakt med Välfärds skolas ledning 
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KRISGRUPP  

 

Syftet med krisgruppen är att man vid en kritisk händelse eller katastrof som berör Vilans 

skolas verksamhet, kan hantera situationen på ett sådant sätt att risken för psykiska och 

fysiska skador på människor minimeras.  

En grupp som träffas för att tillsammans besluta vilka åtgärder som ska vidtas i olika 

krissituationer. 

 

 
 

 

KRISGRUPP VILANS SKOLA 

 

Namn Telefon 

Rektor och krisledare 

Ted Yap  

08- 718 98 61, 070-431 98 61 

 

Bitr. rektor  

Britt-Marie Syrén  

08-718 75 33, 070-431 75 33 

Bitr. rektor  

Graham Brodie  

718 98 67, 070-431 83 13 

 

Skolpsykolog,  

Eva-Christina Bergander 

070-431 75 26 

Skolsköterska,  

Caroline Ängeskog 

070-431 85 61 

 

Fler deltagare kan inkallas till 

krisgruppen vid behov. 

 

 

 

 
Telefonnummer till alla elevers vårdnadshavare finns på Schoolsoft. Se till att ladda ner 

Schoolsoft-appen så du har tillgång till alla elevers och föräldrars kontaktuppgifter. En pärm 

finns på expeditionen, märkt Kris kontaktuppgifter, där vårdnadshavarnas kontaktuppgifter. 

En pärm finns även i annexet.  
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LARMLISTA 

 

 

KRISGRUPP VILANS SKOLA 

 

Namn Telefon 

Rektor och krisledare 

Ted Yap  

08- 718 98 61, 070-431 98 61,  

 

Bitr. rektor  

Britt-Marie Syrén  

08-718 75 33, 070-431 75 33 

Bitr. rektor  

Graham Brodie  

718 98 67, 070-431 83 13, 08-744 05 82 

 

Skyddsombud,  

Susanne Björling 

070-731 54 3 

08-571 470 32 hem 

Skyddsombud,  

Stina Eklund 

070-404 01 48 

Skyddsombud 

Susan Solanki 

072-222 01 12 

Skolpsykolog, 

Eva-Christina Bergander 

070-431 77 82 

Skolsköterska, 

Caroline Ängeskog 

070-431 85 61 

Fler deltagare kan inkallas 

till krisgruppen vid behov. 

 

När händelsen är av allmänt intresse skall följande tjänstemän i kommunen kontaktas: 

 

Einar Fransson                             Produktionsdirektör skola/förskola 070-431 75 90 

 

Jesper Lindblom                         Säkerhetsansvarig      070-431 76 22 

 

Helena Ekwall                             Kommunikatör       08-718 84 49 

 

Tobias Nässén                             Ordförande utbildningsnämnden  070-431 90 17 

 

Lena Dahlstedt                            Stadsdirektör       070-431 95 00 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID KRISSITUATION 

 

 Skolan, vanligtvis skolledningen, informerar alla berörda om det som hänt, om hur och 

varför det hände. 

 

 Återgå till vardagliga rutiner så snart som möjligt, men sätt av tid för ritualer, samtal och 

andra uttrycksformer för eleverna. 

 

 Vi gör skolan till en plats där eleverna kan uttrycka tankar och känslor på olika sätt. Låt 

dem uttrycka smärtsamma upplevelser i en trygg miljö.  

 

 Skolledningen ansvarar för att skolans personal ska få hjälp att bearbeta sina egna tankar, 

intryck och reaktioner efter en krishändelse. Företagshälsovården kan sättas in som stöd 

vid behov.  

 

 All personal ska vara beredd på att ta hand om elever, föräldrar och andra som i en 

krissituation kan tänkas göra förfrågningar per telefon eller vid besök. Skolan är inte 

allmän plats och media eller obehöriga ska därför avvisas från skolan. Rektor ansvarar för 

alla kontakter med media.  

 

 Var aktiv i relationen till elevernas föräldrar. Upplys dem om vad som hänt, om vilka 

reaktioner som är vanliga hos barn och ungdomar i en krissituation. Berätta vad 

föräldrarna kan göra för att hjälpa till.  

 

 Alla som bevittnar ett olycksfall, akut sjukdom, våld eller annan krissituation blir 

drabbade. Ta alltid hand om de elever som finns runtomkring och se till att de ges 

möjlighet att bearbeta det som hänt. 
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OMHÄNDERTAGANDE VID AKUTA SJUKDOMSFALL OCH OLYCKSFALL 

Att tänka på vid hanteringen av olyckor: 

 

□ Skolledningen informeras.  

Vid större/allvarligare olyckshändelse sammankallar rektor skolans krisgrupp. 

 Skolans krisgrupp ansvarar för att hålla sig informerad och lägger upp en 

handlingsplan för fortsatt agerande. 

□ Rektor utser kontaktperson till den drabbades familj. 

□ Klassläraren eller lärare som känner klassen informerar angående olyckan. Vid 

allvarligare olyckor samlas klassen under hela skoldagen. Klassens samvaro ökar 

möjligheten att prata öppet om sina tankar och känslor kring olyckan. 

□ Registrera eventuell frånvaro och meddela skolans krisgrupp. 

□ Fråga om eleverna vill ringa hem, försök att se till att ingen kommer hem till tomt 

hem. 

□ Elever och personal bör ges saklig information om vad som hänt i samtycke med den 

drabbade elevens vårdnadshavare. Bjud eventuellt in polisen eller andra personer som 

kan ge eleverna direkt information. 

□ Erbjud samtalskontakt till de elever som har behov av särskild uppföljning.  

□ Vid skador som leder till längre tids sjukhusvistelse håller klassläraren eller annan 

utsedd kontaktperson kontakten med hemmet/sjukhuset. 

□ Bestående men efter olyckan följs upp av utsedd person och åtgärder för elevens 

möjlighet att snarast återkomma till skolan/klassen ses över. 

□ Rektor samlar krisgruppen och övrig berörd personal för genomgång/utvärdering av 

situationen. 

□ Skolhälsovården ska informeras för att möjliggöra journalanteckning. 

□ Alla olyckor eller tillbud skall rapporteras av närmsta pedagog i 

incidentrapporteringssystemet KIA för uppföljning. Meddelas även till skolledning 

och skolhälsovård. 

 

Akutlåda 

En akutlåda ska finnas lättillgänglig på flera platser i skolan. Dessutom ska den tas med på 

utflykter och vid idrott utanför skolans lokaler.  

Den bör innehålla: plåster av olika storlekar, kompresser, bomull, elastiska bindor, sax, 

kirurgtejp, koksaltlösning i små behållare, engångshandskar och blodstopp. Det finns även en 

akutväska att låna på expeditionen och flera inne hos skolsköterskan när ni ska på utflykt. 

Annexet har en egen akutväska hos sig. 
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Olycksfall i skolan 

I alla lägen - glöm inte bort att säkra andning och glöm inte undersöka om det kan ha uppstått 

ytterligare skador som inte först syns. Du kan ta hjälp av skolsköterskan eller kontakta 

sjukvårdsupplysningen för ytterligare stöd. 

 

□ Personal som kommer först till olycksplatsen tar hand om den skadade. Kalla på fler 

vuxna som kan ringa 112 vid behov, ta hand om vittnen och kontakta alltid 

vårdnadshavarna.  

□ Inled vid behov första hjälpen ABC. 

□ I möjligaste mån försök hålla andra elever borta från olycksplatsen för att skapa 

lugnast möjliga miljö för den skadade. 

□ När bedömningen att tillkalla ambulans görs och tid inte finns att invänta närstående, 

följer personal med till sjukhus, helst någon som känner eleven. Närstående möter upp 

på sjukhuset.  

Blödningar: 

□ Vid en svagt sipprande blödning räcker det med tvätt (tvål och vatten), lufttorkning 

och förband. 

□ Vid en långsamt rinnande blödning ska man tvätta rent, lägga på ett förband som 

trycker åt på såret och kontakta sjukvård – skolsköterska eller vårdcentral 1177. 

□ Vid en sprutande/pulserande blödning ska man trycka hårt över såret, försöka hålla 

ihop det och hålla kroppsdelen högt. Larma 112 för ambulans. 

□ En inre blödning kan uppstå vid våld mot till exempel buken. Ett chocktillstånd kan 

utvecklas. 

Brännskador: 

Kyl ner brännskadan med kallt vatten i 5-10 minuter. En brännskada större än elevens hand 

eller om skadan sitter i ansiktet, över leder eller i underlivet ska bedömas av 

sjukvården.  

 

Drunkningstillbud: 

□ Om eleven är medvetslös, påbörja mun-till-munandning. Om eleven är pulslös, 

påbörja hjärt-lungräddning. Larma ambulans via 112. 

Frakturer: 

□ Det kan vara svårt att bedöma om ett barn har fått en fraktur eller inte. Vid tvekan bör 

vårdnadshavare kontaktas som tar barnet till sjukvården. 

Vid en uppenbar fraktur kan man stödja skadad kroppsdel försiktigt med ett förband 

och hålla den högt. Larma 112 för ambulans och kontakta vårdnadshavare. 

Vid fall från höjd ska man låta barnet ligga kvar på marken/underlaget, inte placera 

något under huvudet (inte flytta på huvud eller kropp), tala lugnande, lägga något 

värmande över barnet och larma 112 för ambulans. 
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Hjärnskakning: 

□ När en elev fått ett slag mot huvudet ska denne hållas under uppsikt. Om han/hon får 

huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar eller stark trötthet ska sjukvård uppsökas. 

Vid medvetslöshet ska ambulans larmas via 112. 

Huggormsbett: 

□ Håll den bitna kroppsdelen stilla och i högläge. Alla huggormsbitna ska till 

sjukvården. 

Olycka med elektricitet: 

□ Om en elev misstänks ha fått ström genom sig ska strömmen kopplas ur genast om 

möjligt, eller eleven flyttas bort från strömkällan. Om eleven är medvetslös ska hjärt-

lungräddning påbörjas och ambulans tillkallas med 112. Alla som varit med om en 

elolycka ska till sjukvården för undersökning.  

ALLVARLIG ALLERGISK REAKTION 
 

Allergier kan vara lindriga eller livshotande vid kontakt med det man är allergisk mot. De 

vanligaste allergenen som kan ge kraftiga reaktioner är födoämnen, mediciner eller bi- och 

getingstick.  

AKUTA ÅTGÄRDER 

 

□ Symptom på en kraftig reaktion är stickningar i läppar och/eller tunga, klåda i 

handflator, fotsula och/eller mun och gom, ibland nässelutslag, svullnad i tunga, 

läppar, ansikte, kramper, andningssvårigheter, snabb puls, magsmärtor, kräkningar, 

blek/gråaktig hudfärg, kallsvett, rastlöshet, gäspningar, medvetslöshet. 

□ Om eleven har en allergispruta ska den användas omedelbart vid misstanke om 

allvarlig allergisk reaktion. Det är aldrig farligt att ge den, även om det är onödigt. Ge 

även annan ordinerad medicin vid anvisning för den enskilda eleven. 

□ Håll det lugnt runt eleven. Upprätthåll fria luftvägar och ge konstgjord andning vid 

behov. 

□ Vid en allvarlig allergisk reaktion ska ambulans larmas via 112. 

□ Vid lindrigare allergiska reaktioner ska vårdnadshavare kontaktas för att ta eleven till 

sjukvården. 

□ Det är viktigt att personal som känner eleven hämtas.  

□ När bedömningen att tillkalla ambulans görs och tid inte finns att invänta närstående, 

följer personal med till sjukhus, helst någon som känner eleven. Närstående möter upp 

på sjukhuset.  

□ Skolledningen informeras.   

□ Klassläraren eller lärare som känner eleven ger saklig upplysning till klasskamrater 

om vad som hänt, i samtycke med den drabbade eleven och vårdnadshavaren.  

□ Om skolsköterskan inte varit på plats ska information ges snarast möjligt.  
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 Epileptiskt anfall 
 

Ett stort epilepsianfall – grand mal – innebär att man plötsligt blir medvetslös och får 

krampryckningar i armar och ben.  

Ett litet anfall – petit mal – innebär oftast att man för en kort stund verkar frånvarande och 

inte reagerar på tilltal. 

Om ett barn har epilepsi bör den ansvarige läkaren beskriva i ett dokument vad som ska göras 

om barnet får ett anfall.   
 

□ Barnet ska läggas på marken, golvet, en brits eller soffa, i sidoläge och hållas varmt. 

Personer som sett anfallet tycker ofta att det ser obehagligt ut och behöver lugnas. 

□ Man bör uppskatta hur länge anfallet varar i minuter.  

Ofta ska ett läkemedel ges.  

□ Om anfallet inte klingar av inom en angiven tidsram måste ambulans tillkallas via 112. 

En personal som känner barnet följer då med till sjukhuset.   

□ Föräldrarna kontaktas så snabbt som möjligt.  

□ Om ett barn utan känd epilepsi får ett krampanfall ska ambulans tillkallas via 112. En 

personal som känner barnet följer med till sjukhuset. Föräldrarna kontaktas så snabbt 

som möjligt. 

□ Om ett barn får ett frånvaroanfall behöver inte ambulans tillkallas, utan föräldrarna 

kontaktas och uppmanas söka sjukvård för barnet. 

 

VID ALL MEDICINERING AV ELEV 

 Ska ansvarig läkare ha skrivit ett dokument med anvisningar. Det ska förvaras 

tillsammans med medicinen och i elevens skolhälsovårdsjournal. Medicinen förvaras i 

fritidshemmens köksskåp alt i elevens väska. 

 

Svår sjukdom hos elev 
 

Ansvarig pedagog rådgör alltid med den elev som är sjuk och även föräldrarna till eleven om 

vilken information som ska ges åt andra elever i klassen och på skolan. 

Visa alltid respekt för familjens önskemål  

Klassen håller kontakt med den elev som är sjuk med t ex brev, teckningar, ev besök och 

annan uppmuntran. 

Pedagogen/rektorn bör skapa en trygg och kontinuerlig kontakt med eleven och hemmet 

under sjukdomstiden. 

Klassen informeras regelbundet om hur eleven mår av den pedagogen som står i kontakt med 

familjen. 

Ge eleverna i klassen tid och möjlighet att prata om sina känslor och tankar vad gäller sin 

sjuke klasskamrat. 
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OM BRAND UTBRYTER 

 
Rädda, 

 
först dem som är i uppenbar fara! 

 

Den som upptäcker branden LARMAR. 

Larma genom tfn 00/112 via växeln 

           112 ,med mobiltelefon. 

 

Meddela kortfattat 

 var det brinner. 

 om det finns instängda människor. 

 vem som ringer. 

 

Varna, 

 
övriga som hotas av branden. 

 Ta ut alla elever. Uppsamlingsplats är kyrkogården. Glöm ej närvarolistor! 

 Om det är möjligt påbörjas släckning. 

 Den som larmat möter brandkåren. 

 
Rutiner för respektive elevgrupp 

 Klasslärare eller fritidspersonal tar med sig närvarolistorna och går till 

uppsamlingsplatsen, kyrkogården. 

 All personal ser till att samtliga elever slussas ut till samlingsplatsen.                   

Eleverna prickas av. 

 Saknas någon elev SKA den som prickar av eleverna se till att en annan vuxen, om det 

är möjligt gå in igen för att leta. 

 Meddela genast expeditionspersonalen vid uppsamlingsplatsen vilka som varit 

närvarande/frånvarande i din grupp. 

 Om du inte är klasslärare/handledare, anmäl dig hos expeditionspersonalen.  

 Avvakta på klarsignal från expeditionspersonal innan ni går tillbaka. 

 Om vi inte kan gå tillbaka till lokalerna, Annexet in i Vilans skola och Vilans skola in 

i Annexet. 

 

 

Brandskyddskontrollant 

 Kontrollera att klassrum, grupprum och toaletter är tomma i arbetslagets lokaler. 
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ORGANISATIONSSCHEMA BRAND 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandskyddsansvarig 
Fastigheten 

Namn: Anders Sörensen 
Telefon: 070-431 93 46 

 

Brandskyddsansvarig 
Verksamheten 

Namn: Graham Brodie 
Telefon: 08-718 98 67 

Serviceansvarig – Brand 
Fastigheten 

Namn: Therece Gåvsten, 
Interim Fastighetsförvaltare  

Tfn 08-718 97 00 

Ansvarig brand 
Skolan åk F-3 

Huvudbyggnad, övre plan 
Graham Brodie 

Huvudbyggnad, mellan plan 
Karin Qvarnström, Susanne Björling 

Huvudbyggnad, nedre plan 
Valeria Chiara  
Skolan åk 4-6 

Mellanstadiets alla utrymmen –  Annika Skjulstad 
Förskolan, dubbelpaviljongen 

Risgrynet – Manana Didebashvili 
Pärlgrynet – Åsa Påhlsson Boklund 

Hjärtegrynet – Sara Berglund 
Vetegrynet – Cecilia Malmström 

Sagogrynet – Lena Hjortsberg-Olander 
Havregrynet – Anita Landin 

Förskolan, paviljongen 
Sockergrynet –Maud Magnusson 

Mannagrynet – Mirian Brum Pagroth 
Korngrynet – Themes Brylde 

 

Serviceansvarig – Brand 
Verksamheten 

Glenn Siekas, vaktmästare 
Tfn. 070-431 93 07 

 

Övrig personal 
Köket 

Helene Stålberg 
Ateljén/slöjdsalar 
Karin Qvarnström   

Idrott 
Stina Scholz   
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VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 

Mål och syfte 

Alla – både elever och personal - som arbetar och befinner sig på Vilans skola ska känna sig 

trygga, trivas och må bra. Om någon utsätts för hot, våld eller annan fara ska alla som finns på 

skolan veta hur de ska agera. Hot och/eller våld- maktmedel som skapar olust, osäkerhet, 

otrygghet, rädsla och/eller fysisk skada. På Vilans skola råder samma lagar som i övriga 

samhället och det betyder att alla brott polisanmäls. 

 

Arbetsgång 

Du som bevittnar en händelse där våld eller hot förekommer, tänk på att det är obehagligt för 

de inblandade och de behöver hjälp för att komma över händelsen och går vidare. Händelsen 

skall dokumenteras av berörd personal.  

 

Ta avstånd från beteendet, men försök ha förståelse för personen. 

Hot, våld och hotfulla situationer 

Hot/våld mellan elever 

1. Den vuxna som finns i närheten hjälps åt att avvärja eller avbryta det pågående 

hotet/våldet. De inblandade skiljs åt till olika lokaler. 

2. Samtal förs med de inblandade var för sig. I första hand leder klasslärare eller annan 

lärare som känner eleven samtalet. Vid behov kontaktas någon i skolledningen. Om 

bedömning görs att samtalet inte kan ske samma dag så avvakta till nästa. 

3. Därefter träffas de inblandade och reder ut vad som har hänt tillsammans med de som 

har haft samtalen. 

4. Vid behov kallas elevens föräldrar till skolan, annars informeras de om vad som har 

hänt per telefon. 

5. Skolledningen informeras alltid om de inte har deltagit i samtalen. De bedömer om 

polisanmälan ska göras. 

Hot/våld mellan elever och lärare under lektionstid 

1. De vuxna som finns i närheten hjälps åt att avvärja eller avbryta det pågående 

hotet/våldet. De inblandade skiljs åt till olika lokaler. 

2. Bryt undervisningen. 

3. Vid behov tillkalla polis.  

4. Läraren vänder sig till skolledningen eller om skolledningen inte är anträffbar till 

någon i Elev- och hälsoteamet/krisgruppen.  

5. Ordna för dagens fortsatta undervisning med annan lärare. 

6. Genomför samtal mellan lärare, skolledning, elev 

7. Skolledningen tar kontakt med hemmet. 
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8. Elevens mentor informeras. 

9. Skyddsombud och fackliga företrädare informeras. 

10. All personal informeras. 

11. Skolledningen eller av henne/honom utsedd person pratar med eleverna i klassen. 

12. Polisanmälan görs av skolledningen. 

13. Ev. anmälan görs till Arbetsmiljöverket. 

 

Om vårdnadshavare kommer till skolan för att lösa konflikter 

Berätta vänligt men bestämt att skolan/förskolan inte är en allmän plats och be dem lämna 

skolan/förskolan tills de lugnat sig.  

Om vårdnadshavare/föräldern är hotfull mot personal:  

Be att få boka en tid för samtal då ni har möjlighet att lyssna.  

Fortsätter föräldern vara hotfull, påkalla hjälp och ring polisen.  

Meddela rektor.  

Om vårdnadshavare/föräldern är hotfull mot annans barn:  

Led, om möjligt, bort föräldern från barnen/eleverna.  

Meddela att vi inte, under några omständigheter, tillåter att föräldrar kommer till 

skolan/förskolan och hotar andras barn.  

Meddela rektor som överväger eventuell polisanmälan.  

Om barn/elever hört den hotfulla vårdnadshavaren/föräldern, samla barnen/eleverna och prata 

lugnt om vad som kan hända då man blir riktigt arg och vill försvara sitt barn. Berätta också 

att rektor kommer att prata med den förälder som hotat att det är fel och otillåtet och att vi 

kommer att vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.  

Dokumentera och informera alltid rektor vid hotfulla incidenter. 

 

Vid en hotfull situation från utomstående: 

1. Personal som känner sig utsatt för hot eller våld – undvik all provokation. 

2. Förekommer tillhygge eller vapen tillkalla polis omedelbart. 

3. Gå undan och tillkalla hjälp och ring expeditionen. 

4. Expeditionen ska vara bemannad hela tiden undervisning pågår. 

5. Personal på expedition tar genast kontakt med någon i krisgruppen, i första hand 

skolledning. 

6. Den person i krisgruppen som är kallad beger sig genast till undsättning.  

7. Om hotfull person inte avlägsnar sig larmas krisgruppen. 

8. Polis tillkallas – anmälan görs. 

9. Rektor informeras. 

10. All personal informeras.  

 

Uppföljning 

□ Elevvårdsteamet informeras. 

□ Elevvårdskonferens med föräldrar, elev och lärare. 
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□ Uppföljningssamtal med lärare och skolledning för att diskutera vilken ytterligare 

hjälp och stöd som kan behövas. 

 

STÖRRE OLYCKOR OCH KATASTROFER 

 

Om en allvarlig olycka/katastrof inträffar utanför skolan där skolelever är inblandade så är 

gången att: 

 

 Rektor, som har det övergripande ansvaret, sammankallar krisgruppen. 

 Polis och räddningspersonal informerar de närmast berörda föräldrarna. 

 Personal ur krisgruppen utses att besvara förfrågningar i telefon. Samtalen skall 

registreras. 

 Var observanta på den egna personalens reaktioner. Påfrestningarna kan bli stora. 

 Förbered ett rum för att ta emot föräldrar som kommer till skolan. 

 Rektor ansvarar för kontakten med massmedia. 

 Rektor eller stadsdelsledningen håller presskonferens vid behov. 

 Rektor håller personalen kontinuerligt informerad om situationen. 

 

 

VÄPNAT VÅLD 
 

Mental Förberedelse 

Om väpnat våld inträffar är det ett stöd att ha kunskap om möjliga handlingsalternativ eller 

åtgärder i förväg. Det handlar om att fatta snabba beslut i en oklar och farlig situation. Även 

med goda förkunskaper kan händelseförloppet sluta med katastrof, men kunskaper och mental 

förberedelse kan också bidra till att rädda människoliv. Inte minst kan mental förberedelse 

leda till minskad stress och göra det enklare att komma på relevanta handlingsstrategier.  

När väpnat våld inträffar i skolan är det nödvändigt att agera direkt. Det finns i regel inte tid 

att rådgöra med någon annan om vad man bör göra. Därför är det viktigt att all personal, inte 

bara lärare och skolledning, är mentalt förberedd. 

 

Varje situation är unik 

Varje situation av väpnad våld i skolan är unik. Åtgärder som i en situation kan bidra till att 

skydda människor kanske inte alls fungerar i en annan. De förslag till åtgärder som vi 

förmedlar är sådana som ibland visat sig fungera, men det finns ingen åtgärd som fungerar i 

alla situationer.  

Väpnat våld kan ske mycket snabbt och vara över snabbt. I sådana situationer är det inte 

säkert att någon hinner agera överhuvudtaget. 

 

Ring 112 – vid väpnat våld och hot om väpnat våld  
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Vid väpnat våld i skolan, ring 112, för att larma. Ju tydligare och mer detaljerad information 

polisen kan få desto större är möjligheten att polisen kan genomföra en effektiv insats. Det 

handlar om signalement på gärningspersonen/personerna, vilken typ av vapen de använder, 

var i skolan våldet sker etc. Det gäller att ge utförlig information, men att inte vara spekulativ. 

SOS Alarm skickar hjälp medan samtalet pågår. 

 

Underlätta polisens insats  

I de fall polisen hinner komma till platsen medan väpnat våld pågår kommer polisens 

agerande avgöras av vilken information man har och vilka polisiära resurser som finns 

tillgängliga. Det finns alltså ingen fastställd polisiär metod för väpnat våld i skolor. Polisen 

kommer agera efter generella taktiska principer. Det kan till exempel innebära att 

avspärrningar sker för att förhindra att få in fler personer i området, att underlätta och hjälpa 

till med utrymning eller att gå in i området eller skolan för att konfrontera en eller flera 

gärningspersoner. Det är troligt att situationen kommer att vara kaotisk, även för ingripande 

poliser. Det kan också vara svårt för polisen att avgöra vem som är gärningsperson. Poliserna 

kan därför tvingas att agera på ett sätt som kan uppfattas som överdrivet. Det är viktigt att 

följa polisernas anvisningar vilket kan innebära att vård av skadade temporärt kan få stå 

tillbaka till dess att polisen fått kontroll över gärningspersonen. 

 

LOCKDOWN/INRYMNING 

 

Definitionen av begreppet lockdown/inrymning, i sammanhanget skola/förskola, är att 

begränsa eller hejda ett farligt förlopp och undvika skada av barn och vuxna. Det är ett 

förhållningssätt och en krisplan vid en akut fara. Lockdown används för att skydda barn och 

vuxna inom anläggningen, till exempel skolbyggnaden eller idrottshallen från en hotande yttre 

händelse. 

 

Det kan finnas olika nivåer av lockdown. Till exempel i fråga om byggnader, innebär en 

partiell, till viss del, lockdown att dörrarna till byggnaden är låsta och ingen får lämna eller 

komma in i byggnaden. En fullständig lockdown innebär att alla (barn och vuxna) måste 

stanna där de är och kan inte komma in i eller lämna ett klassrum eller en byggnad. Om man 

befinner sig i en skolkorridor ska man bege sig till det närmaste klassrummet. 

Lockdown används inte bara vid hot om våld utan också vid exempelvis farliga utsläpp eller 

annan allvarlig hotande fara. Ett signalhorn finns utplacerat på varje våningsplan: 

expeditionen, köket på fritidsavdelningarna och ett i annexet. Detta larmar vi för att larma om 

Lockdown. 
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Intitiering 

Larma 

skolledning/expedition 

Ge så mycket information som möjligt om vad du sett, vilka 

misstankar som du har 

Om du inte får kontakt-  

initiera lockdown för ditt 

klassrum/byggnad. 

• Varna närliggande klasser 

• Fortsätt söka expeditionen 

När expeditionen är larmad. 

Fattar skolledning beslut om 

en lockdown 

• Skolledning signalerar lockdown 

• Skolledningen tillkallar polis 

• Skolledningen meddelar FFS 

LOCKDOWN -

personal 

 

Uppsök säkerhet 1. I klassrummet, stanna där. 

2. Utomhus, uppsök närmsta säkra utrymme/klassrum 

3. Samla in alla som är i närheten/angränsande utrymmen. 

4. Håll er utom synhåll tex sitt/ligg på golvet 

5. Undvik fönster och dörrar 

6. Släck ljus 

7. Stäng fönster och lås dörrar 

8. Var tysta 

9. Säg åt alla elever att stänga av alla mobiltelefoner. Pga ljud/ljus och 

meddelanden 

Inräkning 1. Anteckna alla som finns i ditt utrymme (elever/personal/gäster) 

2. Meddela expeditionen- närvaro och genomförd lockdown via sms till  

3.  

LOCKDOWN - 

ledning 

 

1. uppsök säkerhet 

 

På bestämd plats, där ledning kan ske ifrån. 
1.   

Ta fram all 

information om 

gärningsmannen. 

Delge detta till Polisen 

Larma polisen  Samverka med polis och följ deras instruktioner. 

Inräkning  Samla in rapporter från all personal och sammanställ. Svara inte 

på sms. 

Informera Informera om utvecklingen, när polis har kontroll över 

situationen, när alla är inräknade o dyl. 

Varna  De grupper som kan tänkas komma tillbaka från utflykter mm 

Besökare 

Föräldrar 

Stöd från FFS Sök stöd med att till exempel skaffa fram tillfälliga lokaler 
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Fortsatt Lockdown  

- Bibehåll lugn och 

positioner  

- Följ instruktioner 

direktiv från polisen. 

• Fortsätt ha telefoner avstängda 

• Ingen får lämna en säker plats för att gå på toaletten. Använd 

papperskorgar och liknande vid akut behov. 

• Vid akut medicinskt behov. Kontakta expedition via sms för råd 

och vägledning. 

Faran över  

Signalera faran är 

över 

Rektor meddelar detta efter direktiv från polisen. 

Samling • All personal och alla elever måste stanna kvar på skolan. 

• Samla alla elever och personal i matsal/bibliotek för information 

om vad som hänt och förstahandsinformation från polisen. 

• Påbörja debriefing/återkoppling. 

• Ge ingångsvärden för fortsatt krishantering tillsammans med 

elevvårdsteam. 

• Alla ska veta vad som kommer hända i nästa steg innan de får gå 

hem. 

• Ingen bör komma hem till ett tomt hem 

Informera • Se till att alla får med sig skriftlig information hem. 

• Informera direkt alla föräldrar. 

• Delge telefonnummer dit oroliga kan vända sig. 

Media • Alla avråds från att tala med media de närmaste dagarna. Hänvisa 

till pressansvarig hos polisen, FFS alt rektor/förskolechef. 

• Skolan skall vara en fredad plats från media och de skall nekas 

tillträde till skolans område. Eventuella presskontakter skall ske på 

annan plats. 

• Informera media om att det är oetiskt att intervjua personal, barn 

och elever som befinner sig i chocktillstånd. 

Uppföljning  

Dokumentera  Allt som hänt skall dokumenteras, färdigställ dokumentationen 

med information från personalen för att få en tydlig helhetsbild.  

Fortsätt verksamheten Det är viktigt att det finns uppehållsplats dagarna efter 

incidenten om eleverna inte kan vara i skolan. 

Upprätthåll stöd  • Elevvårdsteamet informeras. 

• Elevvårdskonferens med föräldrar, elev och lärare. 

• Uppföljningssamtal med lärare och skolledning för att diskutera 

vilken ytterligare hjälp och stöd som kan behövas. 

Följ upp och utvärdera • Gå igenom hur allt fungerade, vad behöver förändras 

• Be om feedback från personal på hur det fungerade 

• Revidera rutinerna 

• Öva med nya rutiner. 
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SAKNADE ELEVER 

Elevs försvinnande 

□ Personal som är närvarande vid händelsen: 

1. Titta på klockan. 

2. Leta i ca 10 minuter. 

3. Kontakta polisen så snart det är konstaterat att eleven är försvunnet. 

4. Kontakta rektor/förskolechef 

5. Initiera skallgång 

 

□ Rektor/Förskolechef sammankallar skolans/förskolans ledningsgrupp – krisgrupp (vid 

behov) 

1. Kontakta föräldrar/vårdnadshavare 

2. När/om eleven hittas meddela polis och vårdnadshavare direkt.  

3. En kontaktperson utses för att samarbeta med familj och polis. 

Kontaktpersonen är sedan den som ansvarar för informationen till berörd 

personal. Försök att undvika ryktesspridning och spekulationer genom att 

lämna adekvat information. 

4. Förskolechef informerar verksamhetschef 

5. Vid behov utses en pressansvarig. 

Handlingsplan för att motverka att barn försvinner. 

□ Ha alltid en aktuell närvarolista med summerat antal barn på. 

□ Kontrollera att grindarna är låsta innan barnen går ut.  

□ Räkna barnen med jämna mellanrum. Pedagog/vuxna placerar sig så de har bra 

uppsikt över barnen. 

□ Pedagog/vuxna meddelar om man behöver går in eller iväg, t.ex. kissar med ett barn. 

Handlingsplan vid utflykter: 

Ha med: 

□ Aktuell närvarolista med summerat antal barn på. 

□ Telefon och telefonlista 

□ Första hjälpen utrustningen 

□ Handlingsplan för utflykter 

□ Handlingsplan för barn som försvinner 

Att tänka på: 

□ Det skall utom, vid undantagsfall, alltid vara två pedagoger/vuxna.  

□ En pedagog/vuxen går först och en sist. Vid trafikerade vägar skall barnen gå samlat 

mellan de vuxna, t.ex. hålla varandra i handen två och två. I skogen eller på t.ex. 

gångvägar kan eleverna gå mer fritt men personalen måste ha uppsikt över både täten 

och de längst bak. 

□ Räkna eleverna med jämna mellanrum, när man går iväg, när man förflyttar sig, när 

man kommer fram och då och då däremellan. 
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□ Pedagog/vuxna placerar sig så de har bra uppsikt över eleverna. 

□ Pedagog/vuxna meddelar om man behöver gå iväg, t.ex. kissar med en elev, om man 

inte ser varandra. 

□ Ha inte med för många barn, gör en bedömning utifrån barngruppens förhållande, 

ålder, utflyktsmål etc. Det skall kännas bra att gå iväg. 

□ Vid bad ska det vara så hög personaltäthet att man kan ha full uppsikt hela tiden. 

Eleverna skall ha flythjälp på sig. 

□ Om eleverna skall åka i bil måste de sitta i bilbarnstol/kudde och pedagogerna måste 

kontrollera att föräldrarna gett sitt medgivande till bilåkning, läs på elevkorten i SOS-

pärmen. Meddela alltid föräldrarna att barn skall åka bil, personligen, på kalender eller 

via e-post. 

Frånvaro vid dagens början 

□ Kontrollera sjukanmälan. 

□ Lyssna med andra elever, till exempel någon med samma skolväg. 

□ Ring föräldrar, mobil, hem, och arbete. 

□ De första 10 minuterna i sökandet efter en försvunnen är viktigast!  

□ Tänk efter: Vart kan barnet ha gått? (till mammas/pappas arbete eller nära anhörig). 

□ Kontakta rektor/förskolechef. 

□ Ansvarig lärare lämnar av till skolledningen som övertar ansvaret.  

□ Lärare återgår till klassrum. 

□ Skolledningen organiserar sökandet.  

□ En kontaktperson utses för att samarbeta med familj och polis. Kontaktpersonen är 

sedan den som ansvarar för informationen till berörd personal. Försök att undvika 

ryktesspridning och spekulationer genom att lämna adekvat information. 

□ Leta gående längs elevens hemväg, men också med bil i närområdet. 

□ Skolledningen etablerar kontakt med polis. 

□ Glöm ej att kontrollera telefonsvararen under tiden. 

□ Bestäm tid för återrapportering.  

□ Informera personal, elever och föräldrar. 

Bortförd elev 

□ Om osäkerhet råder vid hämtning av elev kontaktas alltid vårdnadshavare för kontroll. 

□ Personal som misstänker kidnappning kontaktar skolledningen. 

□ Rektor/Förskolechef sammankallar skolans/förskolans ledningsgrupp – krisgrupp (vid 

behov) 

□ Skolledningen diskuterar med berörda i krisgruppen och lägger upp en plan för 

skolans agerande. 

□ Vid uppenbar kidnappning kontaktas polis och socialjour. 

□ En kontaktperson utses för att samarbeta med familj och polis. Kontaktpersonen är 

sedan den som ansvarar för informationen till berörd personal. Försök att undvika 

ryktesspridning och spekulationer genom att lämna adekvat information. 

□ Rektor/Förskolechef informerar verksamhetschef 
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□ Vid behov utses en pressansvarig. 

□ Om händelsen kan ha intresse för massmedia har rektor kontakt med pressen. Var 

noga med att alltid skydda eleverna så att massmedia inte får tillfälle att kontakta 

elever i skolan. Skolan är inte allmän plats. Hänvisa alltid till rektor. 

 

ELEV HÄMTAS INTE FRÅN FRITIDS 

 

 Skapa en lugn miljö för eleven. 

 Ring vårdnadshavarna på alla tillgängliga nummer.  

 Titta i krispärm om det finns någon annan vuxen vårdnadshavarna har angett som 

kontaktperson.  

 Bedöm om det är lämpligt (med avseende på barnets ålder) att fråga barnet om 

ytterligare kontakter – storasyskon, kusiner, grannar m fl som skulle kunna hjälpa till. 

 Kontakta biträdande rektor eller rektor. 

 Om inget annat fungerar, ring Socialjouren dagtid, tel 08-718 80 00 och begär 

socialjouren, akut eller kvällstid, 08-718 76 40 eller 010-564 31 65 och rådgör med 

dem. 

 

ÅTGÄRD DÅ PÅVERKAD VÅRDNADSHAVARE/FÖRÄLDER/ANHÖRIG 

HÄMTAR ELEV 
Kontakta socialtjänsten direkt vid misstanke om missbruk av något slag.  

Observera att all skolans personal är skyldig att göra en anmälan.  

Om förälder eller annan anhörig är påverkad när de ska hämta barnet är det en 

bedömningsfråga hur man ska gå tillväga.  

Om du bedömer att personen inte är hotfull och inte utgör ett hot mot barnet ifråga, övriga 

barn, dig själv eller övrig personal bör du påpeka att du märker att vederbörande är påverkad, 

var tydlig. Tala om att du kontaktar den andra vårdnadshavaren/föräldern. Säg också att du är 

orolig för barnet och varför du eventuellt anser det nödvändigt att behålla barnet på 

förskolan/skolan 

 

ELEV BLIR SKADAD ELLER AVLIDER 

Vid allvarligt tillbud eller olycksfall som inträffar under skoltid (akut sjukdom, astmaanfall, 

olyckshändelse, självmord, mord) 

 Någon vuxen stannar hos eleven. Ring 112 och begär ambulans. 

 Rektor och expeditionen underrättas. Rektor kontaktar polis vid behov. 

 Skolsköterskan tillkallas om möjligt.  

 Rektor samlar krisgrupp och utvalda nyckelpersoner. 
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Krisgruppen underrättar: 

 Familjen om olyckan och informerar om hur skolan kommer att handla.  

(Polisen underrättar alltid vid dödsfall!) 

 Klasskamrater och andra elever om olyckan. 

 Vårdnadshavare via SchoolSoft/mejl som skickas vidare av klasslärare/handledare 

 Övrig personal om fakta kring händelsen samt vilka åtgärder som kommer att vidtas. 

Personalen sammankallas för denna information! 

 Övrig personal om hantering av massmedia. Om massmedia kommer till platsen skall 

elevens klasskamrater, elevens familj och lärare skyddas. Kontakten med massmedia 

sköts endast av rektor. 

 

 

Krisgruppen gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras: 

 Med avseende på händelsens omedelbara effekter på kamrater, övriga elever, personal 

och anhöriga. 

 För elever och personal som har behov av särskild uppföljning, emotionellt stöd och 

hjälp. 

 För att ordna klassrumssamtal om det inträffade. 

 Klasslärare/handledare ser till att ingen elev kommer hem till ett tomt hem. 

 Ev. hissas flaggan på halv stång efter det att samtliga i skolan underrättats. 

 

NÅGON I PERSONALEN AVLIDER 

Vid dödsfall under skoltid: 

 Polisen underrättar anhöriga. 

 Personalen sammankallas för information och samtal. 

 Berörda klasser samlas i sina hemklassrum för att bli informerade och få samtala om 

det inträffade. Eleverna måste få uttrycka sina reaktioner men försök att återföra 

klasserna till normala rutiner så snart som möjligt. 

 

Vid dödsfall under icke skoltid: 

 Rektor förutsätts bli informerad om det inträffade av personalens anhöriga. 

 Personalen meddelas genom telefonlista med hemtelefonnummer eller genom samling 

snarast möjligt. 

 Berörda klasser samlas i sina hemklassrum för att bli informerade och för att få 

samtala om det inträffade. 
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ELEVS FÖRÄLDER ELLER SYSKON AVLIDER 

 

 Om dödsfall i en elevs familj inträffar förväntas det att rektor eller 

klasslärare/handledare underrättas. Båda bör få informationen om vad som har hänt.  

 Inträffar dödsfallet medan eleven är i skolan bör någon familjemedlem, helst en av 

föräldrarna, komma tillskolan och underrätta eleven personligen. 

 Före meddelande till kamrater bör klasslärare/mentorn höra sig för hos den drabbade 

eleven och anhöriga vilka uppgifter som får lämnas ut till klassen samt hur dessa kan 

presenteras. Fråga om eleven vill vara närvarande vid informationen. 

 Det är av stor betydelse att kamrater får veta hur de skall förhålla sig till det som hänt. 

Kan de själva ta initiativ till att prata om vad som hänt eller skall den drabbade eleven 

själv bestämma när han eller hon vill prata om händelsen? 

 Diskutera gärna sorg och sorgereaktioner i klassen, men försäkra dig först om att den 

berörda eleven godkänner detta. 

 Vid anhörigs död måste man visa förståelse för att den drabbade elevens 

arbetskapacitet sätts ned under längre tid. 

 Låt eleven själv bestämma hur mycket han eller hon vill tala om det som har hänt. Låt 

eleven veta att du finns där och är beredd att lyssna om han/hon behöver någon att tala 

med. 

 

SJÄLVMORD (elev eller personal) 

 

Krisgruppen 

Direkt efter skolan fått kännedom om dödsfallet sammankallar rektor skolans krisgrupp. 

 

Kontakt anhöriga 

Rektor eller annan personal tar kontakt med de anhöriga och inhämtar deras tillstånd till att 

berätta om dödsorsaken för elever och personal. 

 

Informationen i skolan 

Självmord väcker djupa emotionella frågor om liv och död, om livets mening, om skuld och 

skam. Det är viktigt att tänka igenom hur budskapet om dödsorsaken skall framföras. Man bör 

vid detta samtal tänka på att: 

 tala öppet och konkret om det som hänt 

 låt elever/personal tala om sina tankar och känslor. 
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Självmordsrisker 

Det har konstaterats en dokumenterad ökning av självmord i vänkretsen till ungdomar som 

tagit sina liv. Risken är störst i tonåren och fyra gånger så vanlig bland pojkar som bland 

flickor. 

 

Faktorer som kan medföra ökad självmordsrisk: 

 Depression 

 Tidigare egna självmordsförsök  

 Upptagenhet av döden eller andra människors självmord 

 Tidigare självmord i familjen 

 Svåra familjeproblem 

 Personlighetsförändringar med avseende på beteende och attityder 

 Drogmissbruk 

 Nära vänskap till den avlidne 

 Fann den döde eller såg honom/henne ta sitt liv 

 Omnämnd i avskedsbrev 

 Underlät att göra något fastän man kände till eller anade vad som skulle ske  

 Bråk/ovänskap med den som avlidit 

 Sprucken parrelation före självmordet 

 

Många ungdomar tänker på självmord utan att risken för att utföra handlingen är så stor. Som 

personal är det viktigt att man inte bär hela ansvaret själv för elevers förtroenden utan stödjer 

eleven med att ta kontakt med t ex skolsköterskan eller kuratorn.  

SEXUELLA ÖVERGREP 
 

Sexuella övergrepp mot barn definieras som "en handling där en vuxen utnyttjar ett barn och 

dess beroendeställning för sina egna sexuella och andra behov, utan hänsyn till barnet och den 

skada barnet åsamkas. Den sexuella handlingen kan omfatta allt från ord, beröring med eller 

utan främmande föremål, till oralt, analt eller genitalt samlag. Barnet kan inte ge samtycke 

och ansvaret är helt den vuxnes. (G. Glingvall-Priftakis) 

 

Sexuella övergrepp är inte i första hand ett skolproblem. Alla som arbetar med barn bör känna 

igen barns signaler om sexövergrepp och veta hur man hanterar dem. Upptäckt eller 

misstanke skall alltid anmälas enligt §71 socialtjänstlagen. 

Rutiner vid misstanke om sexuellt övergrepp utanför skolan 

Personal som arbetar med barn och ungdom får på olika sätt signaler om hur de mår. Vid 

sexuella övergrepp kan signalerna vara tydliga eller vaga. 
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□ Vid såväl tydliga som vaga signaler skall skolans personal omgående kontakta 

psykolog, kurator, skolsköterska eller socialtjänsten. 

 

□ Psykolog, kurator eller skolsköterska gör en anmälan till sociala myndigheterna 

eller till samrådsgruppen för sexuella övergrepp. 

 

□ Vid tydliga signaler polisanmäls alltid ärendet. Polisen utreder skuldfrågan och 

socialtjänsten utreder barnets sociala situation och ser till att det blir skyddat. 

 

□ Vid vaga signaler vägs signalera och misstankarna först tillsammans med 

psykolog, kurator eller skolsköterska. 

 

□ Psykolog, kurator eller skolsköterska väger i sin tur informationen med 

socialsekreteraren eller annan representant från samrådsgruppen for sexuella 

övergrepp . 

 

□ I kedjan avvägningar kan kompletterande iakttagelser eller bevis behöva samlas in 

for att ärendet skall kunna polisanmälas eller en social utredning skall kunna 

påbörjas. Föräldrarna skall ej informeras! 

 

□ I kontaktkedjan från personalen som fattat misstankar till soc. representanten, 

polisen m.fl. är det vid vaga misstankar och signaler viktigt att avväga, avvakta, 

observera, vara lyhörd, respektera barnet och att samarbeta under diskreta former. 

 

 
 

VAD HÄNDER NÄR EN MISSTANKE/VETSKAP OM SEXUELLA ÖVERGREPP NÅR DE 

SOCIALA MYNDIGHETERNA. 
 

När uppgifter kommer till sociala avdelningen, kring misstankar/vetskap om att barn 

utsatts for sexuella övergrepp, inleds en utredning enl. § 50 Socialtjänstlagen. Ofta men 

inte alltid, sammankallas Samrådsgruppen for sexuella övergrepp. Den gruppen består av 

representanter från sociala myndigheten, polisen, åklagarmyndigheten, PBU samt 

vuxenpsykiatrin. Syftet med mötet är att väga in vad man känner till och hur 

handläggningen skall kunna göras på bästa möjliga satt. Det är viktigt att inte gå för fort 

fram, utan att möjlighet ges att trygga barnets situation och få fram en tydlig berättelse. 

 

I ärenden kring sexuella övergrepp skall alltid polisutredning göras först, för att förhindra 

att bevis undanhålls eller att berättelser förändras. Därefter kan den sociala utredningen ta 

vid. Socialsekreteraren och polisen planerar därför detta tillsammans. I samband med 

polisutredningen måste också socialtjänsten ta ställning till om barnet kan bo kvar hemma 

eller om det måste skyddas genom placering. Utredningar av denna typ sker enligt en 

annan modell, än vad som är brukligt. 
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I andra typer av ärenden kontaktas föräldrarna i första hand, men när det gäller 

utredningar kring sexuella övergrepp, sker detta först i samband med att polisförhören 

inleds. 

 

För barn som utsatts for sexuella övergrepp och deras familjer, innebär det en stor, men 

nödvändig kris när detta kommer fram. Det är nödvändigt att barnet och dess anhöriga får 

det akuta stöd som behövs och därefter en lång terapeutisk kontakt. Socialtjänsten kan 

erbjuda/hänvisa till hjälp hos PBU och vuxenpsykiatrin för öppenvårdskontakt eller 

inläggning för krisbehandling när detta är nödvändigt. 

 

Sexuella övergrepp i skolan 

När elever utsätts för sexuella övergrepp är det många personer som påverkas: den enskilde 

eleven och dess föräldrar, övriga elever i skolan med föräldrar och personalgruppen.  

Hur handlar vi då i denna situation? Många ställningstaganden måste göras. Hur ger vi 

information, krishantering och stöd?  

Situationen måste kritiskt granskas, då även en oskyldigt anklagad medarbetare med stor 

sannolikhet riskerar att förlora såväl sitt sociala liv som karriär. 

 

A. Vid alla tecken/signaler på att brott eller övergrepp kan ha begåtts – kontakta 

omedelbart någon ur elevhälsoteamet!  

 

B. När brottet är ett faktum;  

1. Informera elevens föräldrar  

Föräldrarna till den utsatta eleven måste informeras omgående av rektor/bitr rektor. Så mycket 

information som möjligt skall lämnas. Familjen ska därefter ges stöd till kontakt med BUP 

eller annan vårdgivare som familjen själv önskar.  

 

2. Krisgruppen sammankallas  

Beslut fattas om den påstådda våldsförövaren skall stängas av under utredningstiden. 

Avstängningen sker vanligtvis med lön, men rådgör med personalstrateg. Innan medarbetaren 

får besked om avstängning skall det fack som medarbetaren är organiserad inom informeras 

om åtgärden. Krisgruppen enas om vilka uppgifter var och en ska utföra. Kontakta 

Barncentrum Nacka för rådgivning, Carolina Olsson telefon 010-564 3121. I detta steg skall 

produktionsdirektör, kommunikatör och personalstrateg informeras.  

 

3. Anmälan till polisen  

Rektor/biträdande rektor anmäler till polisen efter samråd med kommunens jurister.  

Efter att en anmälan gjorts, gör åklagaren bedömning om en förundersökning ska inledas. Om 

förundersökningen inleds sammankallar socialtjänsten omedelbart till ett samrådsmöte med 

åklagare, polis, skola och BUP för planering av den vidare handläggningen.  
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4. Övrig personal informeras  

Rektor/biträdande rektor ansvarar för att övrig personal får den information och krishantering 

som behövs. Anlita företagshälsovården som kommunen har avtal med. Skolpsykolog eller 

annan handledare till detta eftersom behovet av stöd i denna krissituation är mycket stort. 

Tänk på sekretessen!  

 

5. Media (vid behov)  
Beslut fattas om vem som har kontakt med massmedia. Lämpligtvis görs det av 

rektor/biträdande rektor. Övrig personal hänvisar till rektor. Förlägg ev. presskonferens till 

annan lokal.  

 

6. Informationsmöte med hela föräldragruppen (vid behov)  

Rektor ansvarar för mötet med stöd av: personal från åklagarmyndigheten, polis, BUP, 

vuxenpsykiatrin, socialtjänst och psykolog. Föräldramötet måste hållas snabbt, helst inom 1-3 

dagar.  

Upplägget och uppföljningen planeras på ett samrådsmöte. 

Föräldragruppen bör först informeras i grupp, men kan därefter behöva enskilda samtal.  

Det är viktigt att förmedla till föräldrarna att de ska lyssna och ställa följdfrågor till det deras 

barn kan komma att berätta, men de ska inte förhöra dem. Tänk igenom hur långt mötet får 

vara och sätt en gräns. Låt det inte bli mer än 1,5-2 h. Lämna brev till föräldrarna snarast eller 

samma dag som mötet ska hållas, med information om att det skett en allvarlig händelse. Se 

till att någon som känner igen föräldrarna står som dörrvakt eftersom det har visat sig att press 

försökt ta sig in, genom att osant uppge sig vara förälder.  

 

7. Information till övriga elever  

Rektor samlar alla elever i aulan alt. varje handledare informerar sin elevgrupp. Var så 

uppriktiga mot eleverna som möjligt. 

 

 

OLIKA REAKTIONER VID KRISER 

 

Barns reaktioner vid krissituationer är väldigt individuella. Det är viktigt att vi vuxna känner 

till att de flesta reaktioner hos barnen är normala reaktioner på en extremt svår händelse. 

Viktigt att återgår till normala rutiner så fort som möjligt. 

 

Vanliga omedelbara reaktioner: 

 Chock och misstro – du ljuger, det är inte sant, det är som en dröm – detta är en 

skyddsmekanism som gör det möjligt för barnen att ta till sig situationer successivt. 

 Rädsla och protester – man vill inte vara själv, man gråter, blir arg – oftast starkare 

protester från äldre barn. 

 Apati och förlamning – man vill inget, förmår inte göra något – oförmåga att uppleva 

starka känslor. 
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 Fortsättande av normala aktiviteter – jag går ut och leker, tittar på TV – som om inget har 

hänt. 

 

Dessa reaktioner innebär att barnet håller sanningen en bit på avstånd – det behövs lite tid att 

riktigt förstå. 

 

Vanliga efterreaktioner: 

 Ångest 

 Sömnrubbningar 

 Trotsighet 

 Skolsvårigheter 

 Koncentrationssvårigheter 

 Somatiska besvär 

 Ledsenhet och vrede 

 Överkänslighet 

 Skuldkänslor 

 

Barns reaktioner varierar med ålder, kön, mognad, personlighet, kulturell bakgrund och den 

hjälp barnet får. 

 

Vad vi vuxna bör tänka på är att låta livet bli så vardagligt som möjligt så fort det går. Det 

ligger en trygghet i att göra vardagliga saker. Låt barnet gå till förskolan eller skolan. Ge 

konkreta svar på funderingar. Var beredd på att barnet vill prata om det som har hänt i 

omgångar, men att de oftast bara vill ha svar på sina frågor eller bekräftelse på sina tankar. 

 

MINNESSTUND, BEGRAVNING OCH UPPFÖLJNING 

Minnesstund 

Ofta finns behov av den stillhet och inre samling som en minnesstund ger. Den är ett bra sätt 

att manifestera och uttrycka sorgen. Alla arrangemang skall godkännas av anhöriga. 

 

Exempel på utformning: 

 Minnesord 

 Sång eller musikstycken 

 En tyst minut 

 Någon, gärna en elev, läser en passande dikt 
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Efter minnesstunden låter man eleverna samlas i mindre grupper under ledning av vuxen. 

Eleverna måste få möjlighet att visa sina känslor exempelvis gråta, visa rädsla och ha 

skuldkänslor. Sorgearbetet är en process som måste få ta sin tid. Efter den gemensamma 

samlingen hissas flaggan på halv stång (förutsatt att inte de anhöriga är av annan åsikt). 

Samtal med de anhöriga ger besked om hur dessa ställer sig till skolans medverkan vid 

jordfästningen. Eleverna bör informeras om vad som kommer att ske under denna. 

 

Begravning 

Rektor frågor de anhöriga om de önskar låta elevens kamrater delta i begravningen. 

Rekommenderas att rektor tillsammans med den avlidnes familj formulerar en skriftlig 

inbjudan som skickas hem till eleverna. Rektor beslutar om blommor till begravningen. På 

begravningsdagen hissas flaggan på halv stång. Om eleverna skall delta i begravningen bör 

man ingående diskutera i klassen vad som kommer att ske.  

 

Detta är viktigt oavsett om barnen skall delta i begravningen eller inte. Begravningsdagen 

håller klasslärare/mentorn klassen samlad. Barn som känner behov av att vara tillsammans 

med sina föräldrar, bör om möjligt få lov till detta. 

 

Uppföljning 

Det kan vara betydelsefullt för klassen att elevens plats får stå tom en tid. Det kan också 

finnas andra konkreta ting som påminner om eleven, som kan tas till vara. Personerna i 

skolans krisgrupp kan vara viktiga i uppföljningsarbetet. Det är viktigt att klasslärare/mentorn 

får mycket kollegialt stöd och hjälp. I uppföljningsarbetet ingår att krisgruppen träffas flera 

gånger efter det inträffade och vid behov tillkallar hjälp utifrån.  
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VIKTIGA TELEFONNUMMER  

 

TELEFONNUMMER VID SJUKDOM / OLYCKA / SKADA 

Nödsituation 

 

-   112 

Skolsköterska  

 

Caroline Ängeskog 070-431 85 61 

Barnkirurgiska fall t o m 15 år 

 

Astrid Lindgrens sjukhus  517 700 00 

Barnmedicinska fall t o m 18 år 

 

Sachska Barnsjukhuset 616 10 00 

Tandskador Finntorps Folktandvård  

St Eriks Folktandvård akut 

08-123 167 20 

08-123 15 680 

Giftinformationscentralen Nödsituation 

I mindre brådskande fall 

112 

010-456 67 00 

Enklare och mindre brådskande fall 

kan omhändertas vid: 

Sickla hälsocentral 

Forums vårdcentral 

08-556 744 00 

08-718 70 56 

Sjukvårdsupplysningen  Ger råd och information 463 91 00 

 

 

 

ANDRA BRA TELEFONNUMMER 

Taxi Stockholm 15 00 00 

Polisen ej akutsituation 114 14 

Nacka kommun, växel 08-718 80 00 

Socialjouren 718 80 00, 010-564 31 65 

BUP Ektorp 08-514 528 00 

SL 08-600 10 00 

Nacka församling 08-546 061 00 
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PERSONER SOM KAN GE HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING PÅ VILANS SKOLA 

 

 Vilans all personal genomgick en kurs i HLR ht-15 
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Bilaga 1 

Media och Kriskommunikation 

”Att kommunicera i kris betyder ingenting om man inte också agerar” 

När människor hamnar i en kris blir ofta känslorna styrande. Vanligen blir osäkerhet, oro och 

rädsla de drivande känslor som påverkar personens agerande. För att lugna dessa känslor 

behövs snabb, tillförlitlig och kontinuerlig information. Om människor vet vad som har hänt, 

händer och kommer att hända så kan de fokusera på sin egen uppgift och hur de påverkas av 

situationen. Det upplevs nästan alltid som att informationen i en krissituation var för långsam, 

otillräcklig och otydlig. Vid otillräcklig information skapas egna bilder av vad som händer 

vilket i sin tur leder till rykten som ofta snabbt sprids. Dessa rykten skapar dessutom ofta ilska 

och misstro. Målsättningen måste vara att förhindra dessa rykten så långt det går för att 

bibehålla förtroendet och visa att ansvariga har kontroll på situationen. 

 

□ Eftersträva alltid att ge enhetlig information/budskap till personal/föräldrar/barn och 

media. Detta underlättar för att ge en sann och saklig bild av situationen och undvika 

ryktesspridning. 

 

□ Ha bara en talesperson initialt annars blir det svårt att hålla en rak och ensad 

information. 

 

□ Eftersträva snabb och korrekt information, berätta allt du vet och kan. Berätta om du 

inte vet eller kan svara. I kriser finns nästan alltid ett underskott på information berätta 

därför, om möjligt, när nästa information kommer att delges. 

 

□ Skydda barnen/eleverna och personalen som är i krisen. Skolans område är inte 

offentlig plats och journalister har inte tillträde om de inte är inbjudna. Skolan skall 

vara en fredad plats där barn/elever skall kunna vara trygga. 

Vid intervju - Ta alltid hjälp att formulera budskapen inför en intervju. Be alltid att få 

återkomma så att du får möjlighet att förbereda dig. Se även mediakorten. 

 

 

Beställ mediakortet från FFS kommunikatör. 
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Bilaga 2 

Krislådan 

Krislådan förvaras hos rektor. 

Syftet är att ha material till hands då en känslig situation vid till exempel dödsfall uppstår. 

Ett dödsfall kan komma mycket plötsligt och oväntat och då kan enkla praktiska uppgifter 

vara svårt att få till stånd.  

En lämplig plats att duka upp detta kan vara ”röda rummet”. 

 

Lådan innehåller:  

□ Duk  

□ Ljusstakar  

□ Stearinljus  

□ Tändstickor  

□ Vas  

□ Fotoram  

□ Diktböcker  

□ Kondoleansbok  

□ Pennor  

□ Näsdukar  

 

Rektor har ansvaret att se till att inget fattas i lådan samt att sakerna är fräscha.  
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Bilaga 3 

Några råd till dig som pedagog inför mötet med din klass/grupp 

Det är viktigt att du som lärare ger eleverna tid att samtala om det som hänt. Om du tycker det 

är svårt att vara ensam i samtalen bör du försöka ta hjälp av någon vid skolan som är känd av 

eleverna. 

 

Var inte rädd för symboliska handlingar. Genom att tända ett ljus som minne markeras sorg 

och saknad på ett fint sätt. 

 

Vid samtal med eleverna är det bra att ha en viss struktur: 

Inledning 

Berätta så konkret som möjligt om vad som hänt. Betona att det kommer många reaktioner 

och intryck när någon dör och att det är naturligt och viktigt att prata om vad som hänt och att 

ge uttryck för sina känslor. Det är viktigt för att det hjälper oss att förstå vad som har hänt. 

 

Obs! – Alla kamrater hade kanske inte goda relationer till den avlidna kamraten. Du bör 

därför förmedla några regler för samtalet som innebär att: 

 

□ Man får inte berätta för andra utanför klassen vad klasskamraterna har tänkt, känt och 

upplevt. 

□ Ingen får efteråt kritiseras eller retas för vad man sagt eller hur man reagerat. 

□ Vem som helst kan tala för sig själv men inte för någon annan. 

□ Ingen måste säga något högt i klassen bortsett från att man skall berätta om hur man 

fått reda på vad som skett. 

Faktadel 

Hur eleverna fått veta om vad som hänt och när. Detta skapar en helhet. De som vet mycket 

kan dela med sig till sina kamrater. 

 

Framförallt får man här tillfälle att rätta till missförstånd och man kan förhindra ryktes-

spridning. 

 

Några elever är kanske mer drabbade än andra. Om det inträffat en olycka kan de t.ex. ha varit 

vittne till den. Det är inte säkert att eleverna då spontant talar om sina tankar och känslor, men 

genom att ställa direkta frågor kan man få fram deras reaktioner. 

  

Genom att fråga eleverna vilka tankar de hade när de fick höra talas om det inträffade får man 

ofta svar på deras reaktioner och intryck. 
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Känslor 

Det är viktigt att tänka sig för om vilka frågor man ställer så att man inte bromsar samtalet. 

Undvik frågor som ”Vad kände du?”. Fråga istället ”Vad var värst för dig?”. Ta hjälp av 

gruppen/klassen genom att säga ”Är det någon annan som reagerar på samma sätt?” istället 

för att säga ”Det är normalt att reagera så”. Det är viktigt för eleverna att se att de i många 

avseenden reagerat på likartat sätt. 

 

Låt gärna eleverna använda olika uttrycksmedel som exempelvis att teckna och måla. 

Avslutning 

□ Samla ihop intrycken. 

□ Påpeka likheter i känslor och reaktioner. Betona det normala i reaktionerna. Man 

måste inte reagera på ett visst sätt för att vara normal.  

□ Förbered eleverna på kommande reaktioner som svårigheter att koncentrera sig etc. 

□ Rekommendera eleverna att samtala med föräldrar och kamrater. 

□ Ge eleverna ytterligare en chans att komma med egna frågor och funderingar. 

□ Uppmana eleverna att ta kontakt med dig om de behöver samtala ytterligare om vad 

som hänt. 

 

Slutligen 

GE ELEVERNA TILLRÄCKLIG TID OCH VAR OBSERVANT PÅ DERAS 

REAKTIONER UNDER EN TID. 

 

När en elev eller arbetskamrat dör drabbas man även som vuxen av sorg och andra svåra 

känslor. Det är viktigt att ta detta på allvar och att man talar med varandra om de känslor som 

väcks. 
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Bilaga 4 

Ett bra omhändertagande 

Det krävs inga övermänniskor för att följa dess punkter, endast medmänniskor. 

 

□ Man ska veta att sorgearbetet är en normal och nödvändig process. 

□ Man ska vara tillsammans med den sörjande – inte lösa deras problem. 

□ Man ska erkänna andras smärta, lära sig att gå in i den och inte avlägsna den. 

□ Man ska lyssna till vad den sörjande berättar. 

□ Man ska låta dem upprepa sig, gång på gång. 

□ Man ska tala så lite som möjligt – och undvika varje försök till tröst som innebär ett 

förringande av förlusten. 

□ Man ska acceptera att alla har sitt eget sätt att sörja – och att ingen sorg är riktig eller 

felaktig. 

□ Ingen är tvungen att rättfärdiga sina känslor. 

□ Man ska uppmuntra dem som har en gemensam sorg att dela den med varandra om de 

kan. 

□ Man ska erkänna att de sörjande har lidit en förlust. 

□ Man ska inte hindra någon från att inse att den döde aldrig kommer tillbaka. 

□ Man ska ge efterlämnande tid att sörja. 

□ Man ska erkänna den sörjandes behov att bearbeta smärtan och visa alla sina känslor – 

utan att fördöma. 

□ Man ska ge barn tillfälle att delta i sorgeprocessen tillsammans med de vuxna. 

□ Man ska komma ihåg att många som erbjuder omedelbart stöd ofta försvinner efter ett 

tag. 

□ Man ska inte låta ett avvisande hindra en från att återkomma med nya erbjudanden om 

hjälp. 

□ Man ska uppmuntra de sörjande att leva och älska igen - men inte förrän de känner sig 

redo för det. 
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Bilaga 5 

Informationsbrev vid dödsfall 

FÖRSLAG TILL TEXT: 

 

Klass ... har idag mottagit det tragiska beskedet att ... har avlidit. Detta är naturligtvis något 

som vi alla, i synnerhet eleverna i klassen, berörs starkt av. Under de närmaste dagarna 

kommer vi därför att ägna mycket tid åt att samtala om det som hänt. 

Det är mycket betydelsefullt för barnen att man i hemmet talar öppet om det som hänt. Tveka 

inte att kontakta oss för ytterligare information eller hjälp. 

 

 

Nackas skola  ../.. - 20.. 

 

 

 

........................ ........................  ........................ ........................ 

Mentor    Rektor 

 

tel....................       tel.................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

38 

 

 

Bilaga 6 

Informationsbrev inför begravningen 

 

FÖRSLAG TILL INFORMATIONSTEXT: 

 

 

Det är nu bestämt att ... kommer att jordfästas ...dagen den ../.. kl .. Enligt överenskommelse 

med ... familj kommer klassen att delta i jordfästningen. 

Deltagande är givetvis frivilligt, men det är bra om så många elever som möjligt är med. Detta 

kan vara av stor betydelse för bearbetningen av sorgen under den tid som följer. 

Rektor, mentor och ämneslärare kommer att delta, men det är viktigt att barnen också har 

någon annan vuxen med sig. 

 

Nackas skola  .../... 20.. 
 

 

........................ ........................  ........................ ........................ 

Mentor    Rektor 

 

tel....................       tel.................... 

 

 

 

 


