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Krisplan
Krisledningsgrupp
– leder och fördelar krisarbetet:
Tillförordnad rektor Tommy Olsson

Arbete
08 597 835 01

Arbetslagsledare Karin Sagbrant

Mobil
073 661 05 47

Hem

073 666 32 42

070 365 65 72

Arbetslagsledare Thomas Ljungberg

08 597 835 10

073 661 38 20

08 591 137 56

Kurator Lena Ström

08 597 835 04

070 574 66 11

08 591 235 52

Skolsköterska Outi Möller

08 597 835 07

073 661 39 79

08 591 157 88

Anna Berkovits

08 597 835 10

070 747 04 84

08 591 437 08

073 633 87 97

072 324 55 19

070 475 51 16

08 591 299 66

Vaktmästare Linus Johansson
Skoladministratör Anne Östmark

08 597 835 00

Hänvisa all kontakt med media till
rektor och presskonferens

Vid nödsituation – larma 112

Stockholmsvägen 49
195 34 MÄRSTA
e-post: ekillaskolan@sigtuna.se

tel vxl: 08-597 835 00
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Hur tar vi hand om varandra om något
allvarligt händer?
I en sådan situation kan det vara svårt att göra rätt bedömning. För att skapa
trygghet och beredskap på skolan finns en krisgrupp. Krisgruppens uppgift är att
vara samordnare när en krissituation uppstår. Alla i krisgruppen skall kunna nås,
(se telefonlista). Ett gott omhändertagande av människor i kris bidrar till att
minska lidandet.
Exempel på allvarliga händelser är följande:
 akut sjukdom och olycksfall av elev/personal
 dödsfall elev/personal
 våld eller hot om våld
 brand/explosion
 försvunna elever

Allmänna rutiner
 Vid utflykt eller undervisning utanför skolan skall den ansvarige läraren
lämna lista över de elever som medföljer till expeditionen. Medtag
mobiltelefon, kolla närvaron och kontakta expedition angående frånvarande
elever
 Vid utlandsförlagd kurs eller klassresa ska tillstånd från Barn- och
Utbildningsnämnden sökas. Närvarodokumentation hos expeditionen är
nödvändig
 Närvarokontroll ska skötas regelmässigt och elevers frånvaro ska meddelas
vårdnadshavare. Dokumentationen sköts av varje undervisande lärare och
sammanställs av mentor. Mentor ombesörjer kontakt med vårdnadshavaren.
 Alla olycksfall gällande elev eller personal anmäls till rektor för ev vidare
anmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Blanketter finns på expeditionen.
 Vid hot och våld ska efter beslut av rektor polisanmälan och
arbetsskadeanmälan göras
 Mentor begär regelbundet in telefonnummer till närmast anhörig dagtid.
Inför varje läsårsstart lämnas uppdaterade telefonnummer till expeditionen
 Krisplanen uppdateras varje läsår vid krisgruppens första möte på hösten.
Revidering sker vid behov
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Olycksfall elev i skolan
Den/de som kommer först till olyckplatsen
 ger första hjälpen,
 tillkallar ambulans – skolpersonal eller vårdnadshavare följer med till
sjukhus,
 ser till att expedition, rektor och föräldrar meddelas,
 skolsköterska och skolkurator ansvarar för omhändertagande av
elever/personal som blivit vittne till olyckan
 Rektor sköter kontakt med polis och massmedia. All kontakt med media
hänvisas till rektor och presskonferens

Dödsfall elev
Kontakta expeditionen/rektor.
 Rektor har kontakt med anhöriga och förhör sig om hur de önskar att skolan
ska hantera situationen. Mentor och övrig berörd personal informeras
 Den berörda klassen underrättas av mentor eller undervisande lärare
 Övriga klasser underrättas av undervisande lärare.
 Då samtliga klasser underrättats, hissas flaggan på halvstång
 Minnesstund hålls om möjligt dagen efter dödsfallet – präst kontaktas
 Kurator, präst m fl skall finnas till hands för samtal
 Rektor sköter kontakt med polis och massmedia. All kontakt med media
hänvisas till rektor och presskonferens

Dödsfall personal
 Blir skolan uppringd av anhöriga, ta reda på fakta kring händelsen
 Kontakta expeditionen/rektor
 Rektor meddelar övrig personal
 Om personen avlidit under arbetstid rådgör rektor med polis och/eller
sjukhus om vem som lämnar dödsbudet
 Rektor rådgör med anhöriga om hur elever, personal och föräldrar ska
informeras
 Minnesstund för personal och berörda klasser i personalrummet
 Rektor sköter kontakt med polis och massmedia. All kontakt med media
hänvisas till rektor och presskonferens
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Brand och explosion
 Vid brandlarm skall skolan alltid utrymmas enligt utrymningsplan (se bil.)
 Uppsamling enligt utrymningsplan (se bil.)
 Närvarokontroll av alla klasser – undervisande lärare rapporterar till skolans
räddningsledare (röd väst)
 Skolans räddningsledare (gul väst) möter räddningstjänsten
 Elever som ej har lektion samlas klassvis enligt utrymningsplan
 Skadade samlas på, av räddningsledare (röd väst), anvisad plats
 Barn- och Utbildningsförvaltningen kontaktas av rektor
 Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens
 Larma 112

Vid större olyckor
 Krisgruppen sammankallas och en larmcentral upprättas på expeditionen
 Barn- och Utbildningsförvaltningen och polis meddelas
 Några ur personalen beger sig till olycksplatsen – mobiltelefon medtages
 Vid behov upprättas ett kriscentrum med inkallad personal från
Socialtjänsten, BUP och kyrkan
 Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferensen

Hänvisa all kontakt med media till
rektor och presskonferens
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Telefon- och bombhot
Telefon- och/eller bombhot skall tas på största allvar. Ett uttalat hot skapar en svår
och dramatisk situation. Eftersom hotet kommer överraskande, och tiden för
motåtgärder som regel är kort, blir det svårt att improvisera.
 Vidrör aldrig misstänkt föremål
 Avbryt inte personen, var lugn och vänlig
 Försök hålla igång samtalet – lägg inte på luren, samtalet kanske kan spåras
 Meddela omgående någon ur krisgruppen eller expeditionen
 Rektor kontaktar polisen som avgör säkerheten och hotbilden
 Polisen beslutar vad som skall göras – hur och när
 Vid utrymning samlas klasserna enligt utrymningsplan (se bil.)
 Närvarokontroll rapporteras till expeditionspersonal
 Larma 112

Försvunna elever
 Informera rektor som sammankallar krisgruppen – kontakta polis
 Rektor sköter all kontakt med massmedia
 Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens
 Larma 112

Våld, hot och fysisk misshandel


Vid slagsmål, försök att stoppa det



Ta omedelbart hand om den utsatte och skilj denne från förövare



Kalla på skolsköterskan som bedömer behov av läkarvård och transport till
sjukhus – skolpersonal eller vårdnadshavare följer med till sjukhus,



Ytterligare några vuxna som finns på plats eller tillkallas tar hand om den
attackerande eleven, skiljer denne från kamratgruppen för att förhindra fortsatta
våldsamheter



Utredning av fakta kring händelsen och dess följder avgör vilka hjälp- och
stödåtgärder som ska sättas in framöver och hur en upprepning av liknande
våldshandlingar ska kunna förhindras
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Rektor informeras och samlar vid behov krisgruppen



Rektor beslutar hur anhöriga till den utsatta eleven kontaktas



Rektor avgör hur skadevållaren ska kontaktas och även dennes föräldrar

Hot mot personal och misshandel av
personal
En hotfull situation uppstår då någon uttalar/antyder att utsätta någon annan
för repressalier om denne inte handlar på önskat sätt, dvs. ett hot är en varning
som kan leda till obehagliga konsekvenser. Om personal upplever hot från
elev/elever underrättas rektor som har att vidta lämpliga åtgärder. Eventuell
polisanmälan görs av rektor som även håller fortlöpande kontakt med den
drabbade och erbjuder tänkbara stödinsatser. En anmälan till arbetsmiljöverket
skall alltid göras.
Om personal blir utsatt för fysiskt våld under skoltid, skall snarast rektor
underrättas. Polisanmälan görs av rektor som även ser till att skolan håller
fortlöpande kontakt med den drabbade och erbjuder tänkbara stödinsatser. En
anmälan till arbetsmiljöverket skall alltid göras.

Alkohol och droger


Den som ertappar en elev med användning, spridning eller försäljning av
narkotika eller med att vara drogpåverkad ska underrätta rektor



Om eleven är märkbart påverkad eller misstänks inneha droger kontaktar
rektor omedelbart vårdnadshavare och socialtjänst/polis



Elev som misstänks missbruka droger tas kontakt med vårdnadshavare och
socialtjänst.

Angående alkohol


Om en elev kommer spritpåverkad till skolan ska denne omedelbart
omhändertas. Rektor ser till att vårdnadshavare informeras och uppmanas
att hämta eleven. Rektor gör anmälan till socialtjänsten.



Vid allvarlig berusning kontaktas SOS Alarm.



Ev alkohol beslagtas och lämnas till polis

Hänvisa all kontakt med media till
rektor och presskonferens
Vid nödsituation – larma 112
Stockholmsvägen 49
195 34 MÄRSTA
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Sexuella övergrepp i skolan


Ta omedelbart hand om den utsatta eleven, lyssna in och dokumentera vad
som hänt



Rektor samlar krisgruppen och bestämmer hur kontakten ska tas med
anhöriga till den utsatta och förövaren samt hur och om övriga skolans
personal och elever ska informeras.



Händelsen anmäls till polis och socialtjänst

Självmordsförsök


Den som får kännedom om att en elev försökt begå självmord har plikt att
anmäla detta till elevhälsan



Uppkommer rykten om att en elev försökt ta sitt tar mentor kontakt med
vårdnadshavare

Bemötande och omhändertagande
Ungdomars och vuxnas sätt att reagera i krissituationer är mycket individuella.
Reaktionssättet vid kriser följer ett visst förlopp med fyra olika faser. Vanliga
omedelbara reaktioner är chock, misstro och en känsla av overklighet. Rädsla och
protester gör att sanningen hålls på avstånd och en del människor upplever sig stå
utanför sig själva och betraktar sin situation.
Kroppsliga reaktioner i form av darrning, svettning, huvudvärk, hjärtklappning,
svimningskänsla, aptitlöshet är vanliga.
Allmänna råd till den som ger första hjälpen till person som drabbats
av en krisreaktion.


Lugnt och vänligt bemötande



Lämna inte den drabbade ensam



Den drabbade behöver vila, värme och om möjligt varm dryck



Lyssna aktivt, bekräfta



Acceptera känslor och låt den drabbade fritt uttrycka dessa



Hjälp den drabbade att se realistisk på sin situation



Saklig information angående åtgärder omkring det inträffade
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De 4 olika reaktionsfaserna
Chockfasen
Varar från ett kort ögonblick till 2-3 dygn. Det som händer kan vara en känsla av
overklighet. ”Det här händer inte mig”, bara andra. Det är också möjligt att ”frysa”
sina känslor för att senare börja känna. Det kan ge en känsla av att vara en
iakttagare. Dessutom kan vi reagera med panik och förvirring. Vad vi än känner är
det helt normalt, eftersom vi ännu inte kan förstå det som skett.
Reaktionsfasen
Den pågår under en till några månader. Nu börjar vi kunna förstå det som hänt och
då kan även sorgearbetet komma gång. Vanliga reaktioner är att vi återupplever
det som inträffade. Ångest är också vanligt. Vi blir mer sårbara. Det kan göra att vi
blir okoncentrerade i arbetet och kan ha svårt att komma ihåg saker.
Sömnsvårigheter kan uppstå. Det kan vara svårt att somna och mardrömmar är
vanligt. Andra känslor kan vara skuld, skam och självförebråelser. Det är lätt att
känna aggressivitet och ilska. Dessutom kan frågor av existentiell natur komma.
Vi kan börja fråga oss vad meningen med livet är osv.
Reparationsfasen
Pågår från någon månad fram till ett halvt – ett år efter det inträffade. Vi kan då
börja acceptera det som inträffade och se framåt. Det är dock viktigt att inte
skönmåla tiden före det inträffade utan minnas att den tiden också hade sina
bekymmer.
Nyorienteringsfasen
På den här fasen finns det ingen avslutning. Vi lever vidare med ett ärr och kan
minnas det skedda under kortare perioder i sorgsenhet.
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Viktiga telefonnummer:
Nödsituation

112

Polis

114 14

Astrid Lindgrens barnsjukhus

08 585 800 00

Folktandvården Märsta

08 123 167 50

Vårdcentralen Valsta

08 123 452 00

St Eriks ögonsjukhus

08 672 30 00

Giftinformation

08 33 12 31

Tandläkarjouren
Ambulanstransport (ej akut)

08 454 21 00

Vårdguiden

1177

Socialjouren

08 444 45 03 (04)

Barn- och ungdomsförvaltningen

08 591 260 00
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