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Krisplan vid allvarlig händelse  

 

Alla som arbetar i verksamheten ska ha kännedom om denna krisplan. 

Den ska också vara bekant för deltagarna.  

 
Om en allvarlig händelse inträffar är det nödvändigt att så många som möjligt 

vet vad som ska göras. Krisplanen är uppdelad i följande delar:  

 Åtgärder i förebyggande syfte  

 Verksamhetens krisgrupp  

 Krisbearbetning – uppföljning  

 Åtgärder då en hotfull situation uppstår  

 Åtgärder vid akut sjukdom och olycksfall  

 Brand  

 Bombhot  

 Olycksfall i skolan  

 Dödsfall  

 Större olycka – många inblandade  

 

Ansvariga för att nedanstående fungerar är personal angiven med R (rektor),  

K (krisgrupp), V (vaktmästare), AA (alla anställda). 

  

Krisgrupp  

Krisgruppen består av skyddsombud, rektor, Felicia Hedström, Johan Wahlberg 

och Malin Jonasson (väljs inför varje läsår). Rektor är ledare för krisgruppens 

arbete. Krisgruppen är basen för krisarbete och är den grupp som samlas om 

krissituation uppstår. Den bedömer och föreslår lämpliga åtgärder, dels i akuta 

situationer, dels i efterbearbetning.  
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Krisbearbetning – uppföljning  

Efter en kris är det viktigt att alla berörda får möjlighet att bearbeta sin 

upplevelse om vad som hänt och hur man upplevt situationen. Professionell 

hjälp kan behövas. En viktig regel är att aldrig skicka hem människor som är i 

chocktillstånd. 

 

Åtgärder då en hotfull situation uppstår  

Personal eller studerande som känner sig utsatt för hot eller våld uppmanas att  

undvika all provokation: 

 Gå undan och tillkalla hjälp samt ring rektor (R).  

 Personal på expeditionen tar kontakt med någon i krisgruppen, i första 

hand R.  

 Den personal som kallas beger sig omedelbart till undsättning.  

 Om hotfull person inte avlägsnar sig larmas polis och anmälan görs. 

 (I första hand av R)  

 Berörd personal informeras av R.  

 

Hotfull situation kan uppstå pga. brister i säkerheten. Viktigt är att hjälp 

tillkallas även om det är personalen själv som brustit i tillsyn eller planering.  

 

Åtgärder vid akut sjukdom och olycksfall  

Allmänt:  Det är varje persons ansvar att ge första hjälpen och tillkalla 

nödvändig hjälp, tel. 112.  

Hjärtstartare finns i caféet i huvudbyggnaden. 

Olycksfall och allvarliga skador anmäls till R och skyddsombud som beslutar 

vidare åtgärder.  

 

Bombhot  

Det som avgör agerandet är om bombhotet gäller nu eller senare under dagen.  

 
”Skolan kommer att bombas nu”  

1.   Den som tar emot hotet varnar övriga i verksamheten.  

2.   Expeditionen meddelas.  
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3.   Expeditionen (R i första hand) ringer 112 och anger att skolan är  

       bombhotad.  

4.   Personalen utrymmer lokalerna enligt utrymningsplanen.  

5.   Räddningskår och polis inväntas. R avgör när verksamheten kan återupptas.  

6.   R tillkallar krisgruppen som beslutar om ev. åtgärder.  

 

”Skolan kommer att bombas senare under bestämd tid”  

1.   Den som får meddelandet meddelar R som ringer 112 och tillkallar 

      räddningskår och polis.  

2.   Information om bombhotet sprids ej av annan än R för att undvika panik.  

3.   R meddelar personal och krisgrupp.  

4.   Lokalerna utryms i god tid.  

5.   Räddningskår och polis inväntas. R avgör när verksamheten kan återupptas.  

 

Olycksfall  

Akutåtgärder på olycksplatsen.  

Den person som först kommer till platsen ser till att ambulans tillkallas vid 

behov. Expeditionen meddelas och person som känner den skadade följer med 

till sjukhuset. Försök att i möjligaste mån att hålla andra borta från olycks-

platsen.  

 
1.   R tillkallar krisgruppen vid behov.  

2.   R samt den person som närvarat vid händelsen dokumenterar skriftligt.  

3.   R informerar och ansvarar för ev. kontakter med media.  

4.   Krisgruppen beslutar om eventuella åtgärder exempelvis möjlighet till  

       samtal och krisbearbetning.  

 

Vid olyckor med dödlig utgång underrättas anhöriga av sjukhus, 

polis eller präst.  

 
Uppföljning  

1.    R samlar krisgruppen och berörda personer för genomgång av situationen.  

2.    Krisgruppen ger saklig information om vad som hänt.  

3.    Krisgruppen kan erbjuda särskild uppföljning vid behov.  
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Dödsfall  

1.    Den som får dödsbudet underrättar R.  

2.    R sammankallar krisgruppen och underrättar personal och studerande.  

3.    Vid dödsfall underrättar polis, präst eller sjukhus alltid de anhöriga.  

4.    Anhörigas önskemål ska alltid respekteras.  

 

Uppföljning  

Krisgruppen beslutar om ev. åtgärder.  

 

Större olycka – många inblandade  

Vid akutsituationen  

1.     Person som får olycksmeddelandet kontaktar R.  

2.     R sammankallar krisgruppen.  

3.     R kontaktar ev. central krisgrupp i kommunen.  

4.     Krisgruppen håller sig informerad om utvecklingen.  

5.     Uppgifter om namn och adresser på de inblandade tas fram.  

6.     R informerar personal och studerande.  

7.     Krisgruppen lägger upp en handlingsplan för fortsatt agerande.  

 

Uppföljning  

Krisgruppen beslutar om ev. åtgärder.  

 


