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ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER 

 

Barn skadas svårt – avlider under skoltid. 

 

1. Medicinsk första hjälp 

2. Ambulans och polis tillkallas. En vuxen stannar hos barnet. Rektor underrättas. 

3. Rektor sammankallar krisgruppen 

4. Krisgruppen samlas och planerar vem som skall underrätta 

o Familjen (vid dödsfall krävs tillstånd av polisen) 

o Lärare och annan personal 

o Klassen och andra elever 

5. Skolsköterskan ansvarar för att chockade elever tas om hand och håller även kontakt med 

sjukhus 

6. Pressen hänvisas till rektor eller den som rektor utser. 

 

Barns föräldrar eller syskon avlider – under skoltid. 

 

1. Rektor och klasslärare underrättas. Helst skall en av föräldrarna berätta för barnet personligen. 

2. Barnet avgör själv om kamraterna skall meddelas det inträffade. 

 

Personal skadas svårt/avlider – under skoltid. 

 

1. Medicinsk första hjälp 

2. Ambulans och polis tillkallas. Den skadade skall inte lämnas ensam. Rektor underrättas. 

3. Krisgruppen samlas och planerar vem som skall underrätta 

o Familjen (vid dödsfall krävs tillstånd av polisen) 

o Personalen 

o Barnen i skolan 

4. Krisgruppen planerar för ev fortsatt verksamhet vid enheten. 

 

Större olyckshändelser 

 

1. Medicinsk första hjälp 

2. Ambulans och polis tillkallas. Rektor underrättas 

3. Rektor sammankallar krisgruppen, samt kontaktar kommunens växel,  personal på 

skolexpeditionen. Barn- och Utbildningschefen informeras om vad som hänt. All information 

till media lämnas via presskonferens där polis, räddningstjänsten samt medicinsk kunnig 

personal deltar. Vi mycket stora olyckor är kommunens informationschef mediaansvarig. 

4. Polisen tar fram faktaunderlag om olyckan, vilka personer som är inblandade o s v. Polisen 

meddelar anhöriga vid dödsfall. 

5. Utlys konferenser med jämna mellanrum för att föräldrar och övriga berörda kan få information 

genom att bl a kunna ringa speciellt telefonnummer. 

 

Övriga mindre kriser 

 

Löses från fall till fall. Rektor kan göra bedömning att bara vissa i krisgruppen skall sammankallas. 

 

Utvärdering 

 

Efter varje enskild händelse skall rektor ansvara för att utvärdering/uppföljning sker. 

 



 

KRISGRUPP 

 

Krisledning: 

                                                                               Tel arb                     Tel bost                  Mobiltel 

Rektor: Eje Larsson 0929-175 50   072-700 41 44 

Förskolechef: Eje Larsson 0929-175 47 0929-139 47  070-661 75 45 

Skolsköterska: Christina Bäcklund 0929-175 55 0929-220 37  070-691 94 64 

 

Mediakontakter:  

 

Eje Larsson, rektor 

Eje Larsson, förskolechef  

 

Krisgrupp 
Lärare:  

Magnus Furtenback, 7-9 0929-175 52 0929-211 56  070-673 03 08 

Inger Wande, F-6 0929-175 54   070-214 57 40 

Helen Stenman-Lindström, F-6 0929-175 54   070-682 23 32 

Anna Granberg, förskolan 0929-175 60 0929-12080  073-844 54 01 

 

Administration: 

Tim Berggren 0929-172 62 0929-14117  076-824 19 52 

 

Vem som helst i krisgruppen kan vara sammankallande  

 

OM KRISSITUATION INTRÄFFAR 
 

Sammanträder och arbetar krisgruppen i rektorns tjänsterum. Om skolbyggnaden inte kan användas 

träffas gruppen i sporthallen. 

 

Förteckning över elever som vistas på annan plats än skolan under dagen finns uppsatta i respektive 

personalrum, (vid whiteboardtavlan). 

 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 

 

Ambulans:  Akut 112 – begär ambulans, ej akut: Älvsbyns Hälsocentral: 0929-165 00/100 70 

Polis:  I nödsituation 112, Polismyndigheten - ej akut tel 114 14 

Räddningstjänst: I Nödsituation 112, vx 0929 – 170 00, internt telefonnummer 7123 

 Räddningschef Tel: 0911 – 69 64 95 

BoF:   Chef, Barn och familjeenheten: Madelene Nyman, tel 0929 – 171 99  

Socialkontoret:  Interntelefon 7048. Socialchef: Hans Nyberg - Mobil: 070- 264 98 53 

Läkare:  I nödsituation: 112, ej akut: Älvsbyns Hälsocentral: 0929-165 00 

Giftinformation:  I nödsituation 112 Övriga frågor dagtid: 08-331 12 31 

Tolkförmedling:  Tolkjour och språkservice Norrbotten tel: 0920 – 20 05 10 

Präst:  Akut 112, Älvsby församling: Thomas Lång- 0929 – 149 06   

 Mobil: 070-670 33 47 

Tekniska jour  0929-72349  

Fastighet jour  0929-72377   

Vatten jour 0705117007 

 

 

 



Krisgruppen inkallas då skolan berörs av: 

 Olycka med elev/personal 

 Olyckor med förväntad dödlig utgång 

 Dödsolyckor/dödsfall  

 Hot/våld 

 Brand 

 

HANDLINGSPLAN 

 

1. Arbetsledare meddelas 

Arbetsledaren kontaktar därefter kommunens växel och områdeskansli. (När detta är 

befogat). 

Ingen information lämnas ut annat än på presskonferens. 

 

2. Kontroll av fakta (arbetsledare) 

 

3. Enhetens krisgrupp inkallas. 

 

Krisgruppen gör en kartläggning av situationen. Krisgruppen organiserar åtgärder efter att 

följande punkter kartlagts: 

 Vilka är drabbade? Elever/personal/personer utanför skolan 

 Vad har hänt? Olycka/svår sjukdom/mord/självmord/annan händelse 

 Hur skedde det? 

 Vilka var omständigheterna? 

 Vilken information har förmedlats? 

 Hur är situationen nu? 

 

ÅTGÄRDER 

 

1. Akut: Ta hand om den skadade vid olycka, sänd bort nyfikna elever. Första hjälpen av 

närvarande personal. Skicka någon att larma. Närvarande personal stannar hos den skadade. 

2. Arbetsledaren (alt någon i ur krisgruppen tillkallas). Skoladministrationen underrättas. 

3. Information: Arbetsledaren kallar Personalen till personalrummet (alt sporthallen) där 

information om den uppkomna situationen ges. Eventuellt samling av eleverna i kulturhuset. 

4. En telefon stängs av för inkommande samtal via växeln. (När detta är befogat) 
5. Presskontakter: Endast arbetsledaren förmedlar uppgifter till pressen. 

6. Jourverksamhet vid större olyckor 
 Räddningstjänsten kontaktar anhöriga. Telefonnummer tillhandahålls via 

skolexpeditionen. Arbetsledaren ansvarar för ytterligare kontakter med anhöriga. 

 Matsalen ansvarar för att förtäring till arbetsledare och krisgruppen ges. 

7. Åtgärder vid dödsolycka/dödsfall: 

1. Personalen informeras 

2. Eleverna informeras 

3. Flaggan hissas på halv stång – om meddelandet kommer sent hissas flaggan 

även nästa dag (Enhetsledarna vidtalar vaktmästaren) 

4. Anhöriga kondoleras av ansvarig enhetsledare, arbetsledare och ev mentor. 

8. Samtal med sekundärt berörda: sker enligt beslut i krisgruppen 

9. Kontakt med hjälpare utanför skolan: skolsköterska. 

 

 

 

 



 

UNDERVISNING/VERKSAMHET 
 

Berörd personal ansvarar för respektive elev/barngrupp. 

 

o Verksamheten fortgår – ingen skickas hem 

o Beakta noga symtom på kris 

o Kontrollera att ingen elev saknas i gruppen 

o Avvakta information från krisgruppen 

o Om olycka sker under rast – avbryt rasten och samla barnen i respektive grupp. 

o Återsamling av personalen vid dagens slut. Tillsammans tar vi upp hur vi bearbetar 

händelser, ritualer, klassrumssamtal, behov av samlingsställe för familj, hjälp av präst, 

polis, psykolog eller läkare. Uppföljning och bearbetning under en längre tidsföljd och 

återgång till vardagsrutin. 

 

En utrymningsplan skall finnas väl synlig på dörren till varje klassrum i skolan samt varje 

avdelning på förskolan. 

 

Krisledningens uppgifter övrig tid: 

o Informera om krisplanen hos all personal och alla nyanställda. 

o Revidera krisplanen kontinuerligt. 

o Att varje år se till att brandövning genomförs. 

o Att utrymningsplanen revideras varje år. 

o Första hjälpen material skall finnas tillgängligt. 

o Hålla ”krislådan” intakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krislådans innehåll: 

o Musik, tas fram i samråd med elever för det aktuella tillfället 

o Tips på böcker, tas fram i samråd med biblioteket 

o Poesibok/Dikter, för det aktuella, unika tillfället 

o Ljusstake 

o Ljus 

o Tändstickor 

o Vas 

o Porträttram 

 

Krislådan förvaras i personalrummet på 

Låg- mellanstadiet. 


