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Detta dokument förtydligar vad som enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden
skall finnas med i den lokala krisplanen för varje skola och förskola. Krisplanen gås
igenom minst en gång per läsår och revideras vid behov. Nytt datum anges efter
genomförd genomgång/revidering.

OBS!
Allvarlig händelse skall rapporteras vidare upp i styrkedjan:
Medarbetare rektor skolchef förvaltningschef BUN.

Respektive rapportör i kedjan avgör om nästa nivå bör meddelas.
Avgörandet beror på graden av akut händelse.

REKTOR
Med ”rektor” menas elevens rektor i det fall kris gäller elev. När kris gäller personal
är det den anställdes rektor som avses.
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1-Krisgruppen

-

Namn Roll Tfn arb Tfn hem

Maria Jönsson Rektor F -

sammankallande

044-134283

0733-134283

0708-663839

Lena Holmer Rektor L 044-135232

0733-135232

0708-550470

Karitha
Månsander

Rektor M 044-136137

0733-136137

0709-966465

Malin Axelsson Kurator 0734-69 82 52 0733-14 71 71

Alexandra Friberg Kurator 0728-857816 0709-585427

Anette Leion Sjuksköterska 0733-135956 0731-518141

Tina Svensson Sjuksköterska 0733-135341 0708-285655

Johanna Larsson Administratör 0733-136159 0733-126666

Malin Rönnhage Rep Fritids 0733 -135795 0702-268305

Josefina Hansen Rep F-3 0733-136150 0709-564676

Jesper Johansson Rep 4-6 0724-678494 0768-668655

Staffan
Andreasson

Skyddsombud 0733-136173 0709-166765

Vid kris sammankallas krisgruppen av Maria Jönsson eller den som fått
meddelande om en krissituation. Ett gruppSMS skickas då till
medlemmarna i gruppen med kort info om händelse samt när man träffas
närmast. Man  träffas i konferensrummet, expeditionen.

Sammankallande ansvarar för att krisgruppen sammanträder minst en
gång per termin för att planera krisarbete och eventuellt revidera
krisplanen.
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2-Kommunikation

Telefonlista för Lingenässkolan återfinns separat. Övriga telefon- och
kontaktuppgifter tas vid behov fram av administratör.

Kontaktuppgifter
Skolpsykolog Cecilia Wegestål 044-134565
Huvudskyddsombud
Adm. Chef Lokaler Johan Dietsch 0733-136398
Skolchef Annika Holmqvist Lundh 0733-135219
Vaktmästare Matz Persson 0733-135237
Vaktmästare Göran Thiman 0733-135288

Polisen 114 14
Räddningstjänsten 044-200 400
Centralsjukhuset (vxl) 044-309 10 00
Kristianstad kommun (vxl) 044- 13 50 00
Sjukvårdsupplysningen 1177
Näsby vårdcentral 044-309 01 00
Socialchef/ Arbete & välfärd 044-135440
Barn &
ungdomshabiliteringen

044-19 45 00

Diakon 044-20 64 00
Imam 044- 13 57 75

OBS! Rektor, eller den denne utser, hanterar i alla krissituationer externa
kontakter (vårdnadshavare, medier m fl).
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3- Förebyggande arbete

Slå fast och tydliggör vilka delar av verksamheten som särskilt bör beaktas. Detta som ett
led i att förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära
händelser.

Analysen skall diskuteras och eventuellt revideras i samband med arbetsmiljöronden. Detta
ska läggas in i planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

4 - Kompetens
GENOMGÅNG AV DENNA KRISPLAN GÖRS VID VARJE LÄSÅRSSTART EXEMPELVIS PÅ APT. DÅ VISAS ÄVEN

KRISVÄSKA OCH AKUTMAPP UPP FÖR KÄNNEDOM OCH UPPDATERING PÅ DESSA RUTINER.

INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

För att säkerställa att nya medarbetare får en likvärdig introduktion följer vi denna rutin.
Om medarbetaren är nyutexaminerad skall dessutom “Introduktionsperiod för
nyutexaminerade lärare på Lingenässkolan” följas.

· För att den nyanställde ska känna sig välkommen och uppskattad
· För att komma in i sin arbetsgrupp
· För att får klart för sig vardagsrutiner som gäller på  arbetsplatsen
· För att få klart för sig vilka förväntningar och krav som ställs
· För att lägga grunden för ett gott samarbete

Nya medarbetare som börjar på Lingenässkolan får en mentor från start. Mentorn ska vara
ett stöd för medarbetaren för att den ska komma tillrätta så snabbt som möjligt och
samtidigt vet vem den ska vända sig till.

Mentorn ska vara ett stöd i såväl pedagogiska som praktiska frågor.

Mentorn och den nya medarbetaren avsätter tid enligt eget önskemål och mängd efter
behov. En tumregel är 30 min/vecka. Det är normalt att avsätta mer tid i början och att
efterhand minska på träffarna/tiden.

Efter ca 6 veckor kallas den nyanställda på ett uppföljningssamtal med rektor

Checklista för ny medarbetare

Lämna tillbaka påskrivna papper, anställningsbevis, bisyssla, ped måltider

Lämna utdrag från belastningsregistret. Måste ske innan anställningsstart.

Lämna in arbetstidsschema till närmsta chef.

Läsa igenom rutiner och policys för skolan. Gå igenom frågor med mentor.

Ha kunskap om utrymningsrutiner/krisrutiner
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Lägga in anhöriguppgifter i Heroma

Checklista för mentor

Gå igenom kalendariet.

Gå igenom mötesrutiner

Gå igenom krisrutiner samt brandrutiner

Visa GAFE. Gå igenom hur vi kommunicerar, mailar, lagrar

Gå igenom elevhälsoteamsrutiner

Gå igenom elevdokumentationsrutiner - unikum. Inklusive frånvarorapportering

Gå igenom sjukanmälan/frånvarorutiner för personalen.

Gå igenom/visa Heroma

Gå igenom rast-rutiner

Hjälpa medarbetaren tillrätta med arbetsplats (Ev be vaktmästaren om hjälp)

Gå igenom inköpsrutiner
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Handlingsplaner för
akuta situationer
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A, Generella förhållningssätt

Förhållningssätt i akuta situationer generellt:

● Gör första hjälpen
● Ta hjälp av kollegor.
● Lämna aldrig den skadade ensam.
● Ring 112 om så behövs och sänd ut vägvisare.
● Tag kontakt med skolsköterska.
● Töm olycksplatsen på åskådare och samla in övriga gruppen.
● Trösta och lugna.
● En vuxen följer alltid med till sjukhus.
● Underrätta vårdnadshavare.
● Meddela övrig personal om vilka åtgärder som behöver sättas in.
● Gör en plan för resten av dagen, låt ingen gå hem utan föräldrakontakt först,

o dyl.
● Ange hur uppföljning av insatserna ska genomföras.
● Ange eventuellt också vad som ska göras dagen/dagarna efter händelsen.

8



Rev. 2022-07-14

B, Hot och våld - Inga vapen
Vid hot och våld som inte innefattar vapen:

1. Ingrip inte.

2. Sätt dig i säkerhet.

3. Ring 112.

4. Informera alltid skolledning.

Rektor informerar skolchefen i första hand, administrativ chef i andra hand. Skolchef
informerar förvaltningschef som informerar BUN.

Rektor, eller den rektor utser, kontaktar också medarbetare på andra enheter samt
eventuellt andra rektorer som kan vara berörda.

C. Hot och våld - vapen
Vid akut skede med väpnat våld eller vid hot om väpnat våld. Agera i denna
prioriteringsordning:

1. FLY!

2. GÖM!

3. SLÅSS!

4. LARMA! Ange: Väpnat hot – Kristianstad – Lingenässkolan – Namn på byggnad
–Stridsvagnsvägen 31

Ge så tydlig och detaljerad information du kan så att polisen kan genomföra en effektiv
insats. Ge ett så gott signalement du kan av gärningspersonen/personerna, vilken typ av
vapen de använder och var i skolan våldet sker.

5. Informera skolledningen.

(Rektor: Maria, 044-134283, Lena 044-135232, Karitha 044-136137)

Rektor informerar skolchefen i första hand, administrativ chef i andra hand. Skolchef
informerar förvaltningschef som informerar BUN.

Rektor, eller den rektor utser, kontaktar också medarbetare på andra enheter samt
eventuellt andra rektorer som kan vara berörda.

6. Om du ej får kontakt med skolledning initiera inrymning  för klassrummet och gå
till punkt 8 (se nedan) . Varna om möjligt närliggande klassrum.

Fortsätt söka skolledning.
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7. När skolledning är larmad fattar den beslut om eventuell inrymning.

8. Stanna i inrymning tills skolledningen meddelar faran över efter direktiv från
polis. Bibehåll lugnet.

9. När polisen anländer:

-   Följ polisens anvisningar.

-   Håll inget i händerna och se till att dina händer hela tiden är synliga.

-   Polisens anvisningar kan innebära att vård av skadade temporärt kan få stå tillbaka
tills polisen har fått kontroll över gärningspersonen/personerna.

-   Polisens strategi är att så fort som möjligt oskadliggöra förövaren.

-   Ambulans och Räddningstjänst kommer inte in i skolan förrän området är säkrat av
polis.

Se vidare kommunens Handlingsplan vid väpnat våld i skolan i Skolboken på
intranätet.
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D- Inrymning
Inrymning innebär att elever och skolpersonal stänger in sig i klassrum eller andra
skolsalar. Genom att låsa dörren, gärna barrikadera den, och täcka fönster gör man det
svårare för en gärningsperson att komma in. Besked om inrymning kommer att ges via
allanropet till skolans personal.

Elever och personal som befinner sig på skolgården när väpnat våld sker i skolan lämnar
området och sätter sig själv i säkerhet.

När besked kommer om lockdown:

1.           Stanna i klassrummet. Stäng fönster och lås dörrar. Om möjligt barrikadera dörren
och dra för/ner gardiner för fönstren.

2.           Elever som befinner sig i en korridor beger sig till närmsta klassrum.

3.           Håll er utom synhåll. Sitt/ligg på golvet.

4.           Undvik fönster och dörrar. Ta inte skydd bakom dörren!

5.           Släck ljuset.

6.           Var tysta. Stäng av ljudet på mobilerna.

7.           Anteckna alla som finns i ditt utrymme och meddela skolledningen (via sms)
närvaro och att inrymning genomförts.

8.           Bibehåll lugnet.

9.           Ingen får lämna klassrummet förrän signalen ”faran över” ges av skolledningen.

10.        12-15 sid Använd papperskorgar eller liknande för toalettbesök.

11.      Vid akut medicinskt behov kontakta skolledningen via sms/telefon för råd och
vägledning.

12.      När signal ”faran över” samlas alla i sina klassrum för information om vad som hänt.

13.      Krisarbete och debriefing påbörjas enligt krisplan.
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E. Dödsfall

Dödsfall elev i skolan

Ambulans/polis tillkallas av personal på skolan tel: 112.

Information

● Till anhöriga: Rektor informerar om det inträffade. Bestäm vem som ska ha
kontakt med hemmet fortsättningsvis.

● I skolan: Rektor sammankallar skolan krisgrupp och informerar alla personal
på skolan.

● Massmedia: Rektor är massmediaansvarig.
● Information till klassen: Ansvarig personal sammankallar den berörda

klassen. Talar om vad som har hänt, håller gruppen samlad en stund och låter
barnen tala om sina känslor och tankar.

● Krisgruppen ser till att inga barn i den avlidnes klass är ensam hemma efter
skolans slut.

● Information till övriga klasser: Undervisande lärare underrättar övriga
klasser. Om en i klassen ej är i skolan aktuell dag, underrättas de den första
timmen nästa dag.

● Informera andra verksamheter t ex fritids m.m.
● Till föräldrar i klassen: Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar underrättas

per brev (ev översatt). Brevet kan ev. följas upp med ett föräldramöte.

Minnesstund
Bör ske i gruppen dagen efter händelsen. Ansvarig personal får hjälp av präst eller
krisgruppen.

Krisväska
Sakerna i krisväskan plockas upp, ev. kan ett särskilt rum ställas i ordning med
sakerna väskan. Foto på den avlidne eleven kan sättas in i fotoramen. Ljus kan
tändas. Tankar kan skrivas i kondoleansboken. I krisväskan finns även filt,
sorgemusik samt nallar.

Begravning
Rektor frågar de anhöriga om man vill att barnets kamrater skall delta vid
begravningen. Skolan skickar blommor till begravningen. Ev. dödsannons i
tidningen.

Uppföljning
Försök att ta till vara på de tillfällen som ges till att påminna om den avlidne, t ex. ljus
på hans/hennes bänk. Låt bänken vara tom under den första tiden.

Dödsfall elev utanför skolan

Information

● I skolan: Efter att skolan har fått kännedom om dödsfallet sammankallar
rektor skolans krisgrupp. Ansvarig personal i respektive klass underrättas.

12



Rev. 2022-07-14

● Till de anhöriga: Rektor ska kontaktar hemmet. Kontrollera med hemmet hur
mycket man får säga till klassen

● Till klassen: Ansvarig personal samlar klassen och informerar samt låter
klassen tala om sina tankar och känslor. Kom ihåg att tala öppet och ärligt
om vad som har hänt. Respektera vad de anhöriga vill att klassen ska veta.

● Till föräldrar: Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar meddelas per brev.
(ev översatt)

● Informera andra verksamheter, t ex. fritids m.m.

Minnesstund
Bör ske i gruppen dagen efter att man fått vetskap om händelsen. Ansvarig
personal kan få hjälp av präst/imam eller krisgruppen.

Krisväska
Sakerna i krisväskan plockas upp, ev. kan ett särskilt rum ställas i ordning med
sakerna från väskan. Foto på den avlidne eleven kan sättas in i fotoramen. Ljus kan
tändas. Tankar kan skrivas i kondoleansboken. I krisväskan finns även filt,
sorgemusik samt nallar.

Begravning
Rektor frågar de anhöriga om man vill att barnets kamrater skall delta vid
begravningen. Skolan skickar blommor till begravningen. Ev. dödsannons i
tidningen.

Uppföljning
Försök att ta till vara på de tillfällen som ges till att påminna om den avlidne, t ex. ljus
på hans/hennes bänk. Låt bänken vara tom under den första tiden.

Brevmall till info finns som bilaga 1.

Självmord elev

Kontakt
Rektor och ansvarig personal tar kontakt med den avlidnes familj och bestämmer
tillsammans med dem vad man ska berätta för barnets klasskamrater.

Information

● Till krisgruppen: Rektor sammankallar och informerar.
Om familjen ger sitt tillstånd att berätta om dödsorsaken beslutar rektor om
vem som ska berätta om detta för gruppen.

● De kan vara bra att en präst/imam och/eller kurator närvarar då dessa
nyheter ofta är mycket upprörande och väcker många existentiella frågor
om liv och död. Skuldkänslor hos barn är inte ovanliga. Därför är det viktigt
att man lägger ner mycket tid för diskussioner och ger möjlighet för barnen
att tala om sina tankar och känslor.

● Efter samråd med anhöriga bestäms det vilken information som ska lämnas
på skolan.
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Minnesstund och begravning
Se rutiner vid dödsfall.

Uppföljning är extra viktigt vid självmord!

Nära anhörig till elev avlider

Kontakt
När skolan fått redan på dödsfallet söker klassläraren personligen kontakt med familjen.
Kontrollerar att man får tala om dödsfallet.

Information
Klassläraren informerar klassen om vad som har hänt.
Klassläraren informerar övrig personal och ev. föräldrar.

Övrigt
Tidig kontakt med hemmet är viktig då hemmet förstår att skolan bryr sig och erbjuder
hjälp. När eleven kommer tillbaka bör lärarna observera eventuella sorgereaktioner hos
eleven.

Dödsfall personal i skolan

Ambulans/Polis tillkallas omedelbart av rektor eller annan personal på skolan tel.
112

Information

● Till de anhöriga: Rektor underrättar de anhöriga om det inträffade
● Till skolans personal: Rektor sammankallar personalen och berättar om

dödsfallet
● Massmedia: Rektor är massmediaansvarig
● Till grupperna: Ansvarig personal eller den personal som först träffar

gruppen meddelar barnen
● Till föräldrar: Berörda klassers föräldrar underrättas per brev av rektor

Minnesstund och begravning
Se rutiner vid dödsfall.

Dödsfall personal utanför skolan

Information

● I skolan: Rektor sammankallar skolans personal och berättar vad som hänt.
● Till klasserna: Ansvarig personal eller den personal som först träffar gruppen

meddelar eleverna
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Minnesstund
Sker i personalgruppen respektive med berörda elever dagen efter dödsfallet.

Minnesbord sätts upp på lämplig plats, tillgängligt för alla.

Begravning
Rektor frågar de anhöriga om de önskar att arbetskamrater och eventuellt elever
skall delta i begravningen. Rektor beställer blommor till begravningen. Ev.
dödsannons i lokaltidningen.

15



Rev. 2022-07-14

F - Olycka eller annan akut händelse
Den personal som är närvarande vid eller den som kommer först till olyckan ansvarar för
följande åtgärder:

● Ge första hjälpen
● Be en elev att hämta ytterligare en vuxen
● Tillkalla ambulans/brandkår/polis 112
● Håll obehöriga borta
● Meddela närmast anhörig(a)
● Trösta och lugna
● Vid större katastrof kontaktas POSOM-gruppen via Socialchefen

(044-13 54 24) eller Räddningstjänsten (044-13 50 04)

OBS: Om elev ska transporteras till sjukhus ska en vuxen från
skolan alltid följa med!

NÄR DET ABSOLUTA AKUTLÄGET ÄR ÖVER INFORMERA:

● Rektor och krisgruppens sammankallande
● Eleverna som bevittnat händelsen: rektor eller annan närvarande

personal samlar och informerar de elever som bevittnat olyckan.
● Krisgruppen samlas för beslut om vidare åtgärder.
● Personalen: rektor samlar personalgruppen och informerar.
● Övriga elever: ansvarig personal samlar respektive grupp/klass och

informerar om olyckan. Notera hur barnen mår. Tecken på oro
återkopplas till Krisgruppen. Ansvarig personal tillsammans med
Krisgruppen ser till att barnen har vuxen samtalskontakt i hemmet
samt att de får ett relevant telefonnummer till någon på skolan.

● Massmedia: Rektor är ansvarig för kontakter med massmedia. Övrig
personal bör undvika att lämna information eller kommentarer till
massmedia.

ÖVRIGT
Närvaron skall följas upp noga dagarna efter olyckan. Personalen bör
vara observant på reaktioner från barnen. Efterfrågas mer
information om krisen från barnen skall ärlig information om vad
som hänt lämnas. Eventuellt kan polis eller annan inbjudas för att
lämna information.

Ansvarig personal håller kontakt med barn som är skadade eller
sjukskriven.

OBS: Det är viktigt att dokumentera/föra loggbok över
händelseförlopp och åtgärder.
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G - Brand samt utrymning och återsamlingsplats
1Rädda, 2Larma, 3Släcka och 4Återsamla

● Använd inte hiss!
● Stäng dörrar/fönster
● Kontrollera att ingen är kvar
● Hjälp skadade
● Om korridorerna är rökfyllda - kryp ut
● Ring 112 och ange ”Brand-Kristianstad-Lingenässkolan”
● Ta inga onödiga risker
● Använd befintlig släckningsutrustning.

Återsamlingsplats är fotbollsplanen. Uppställning sker enligt schema i
brandpärmen.

Brandövning med föregående genomgång (utrymningsplan och rutiner) ska
genomföras och dokumenteras minst en gång per läsår.

Se vidare kommunövergripande riktlinjer (Insidan) samt lokala brandskyddsrutiner i
Metodboken.
-----------------------------------------------------------------------------

Rollfördelning vid utrymning på Lingenässkolan

Räddningsledare - rosa väst - Rektor Maria - går till baksidan med pärmen för
notering av uppgifter från utrymningen. Inväntar besked från räddningsledare på
framsidan om klartecken att ta sig in.

Reserv A rektor Karitha

Reserv B Johanna Larsson

Reserv C Övrig expeditions/EHT personal

Räddningsledare som möter upp räddningstjänsten  - rosa väst - Rektor Lena - går
till framsidan och möter upp räddningstjänsten och meddelar räddningsledare när
det är klart att ta sig in igen.

Reserv A rektor Karitha

Reserv B Johanna Larsson

Reserv C Övrig expeditions/EHT personal
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H - Övriga extrema/akuta situationer

Här avses främst t ex väder, översvämning o dyl.

Rektor eller vaktmästare ansvarar för kontakt med Räddningstjänsten

Rektorer ansvarar för att vårdnadshavare informeras.

Checklista

▪ Ansvarsnivåer

▪ Aktuella telefonnummer

▪ Personalförsörjning

▪ Mat

▪ Vatten

▪ Värme

▪ Belysning

▪ Planering av verksamheten

▪ Skolskjutsar

▪ Telefon, datakommunikation

▪ Planering inför nästa dag

▪ Information

I – Smitta

Här avses smittspridning i större omfattning bland elever och/eller medarbetare.

Se aktuella riskbedömningar

Rutin innehåller t ex:

- Rektor och skolsköterska informeras.
- Konsultation av olika sjukvårdsinstanser/myndigheter, beroende på smittotyp.
- Kontakt med Arbetsmiljöenheten.
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Bilaga:

Förslag på brev som innehåller besked om att något tragiskt har hänt i klassen/på
skolan.

Idag har vi fått veta att_____________________________ har avlidit. Han/hon gick i

klass___________.

Vi har berättat detta för__________________________ klasskamrater. Personal och
kamrater

känner stor sorg och har idag ägnat mycket tid att tala om
hur________________________ var som

person och vad vi främst kommer att minnas honom/henne för.

________________________ är i våra tankar och vi kommer under den närmaste
tiden att tala ofta

om honom/henne. Det är viktigt att alla får möjlighet att uttrycka vad man känner
om man önskar

detta.

Önskar någon i er familj kontakt med någon av oss i skola, är ni naturligtvis
välkomna att ringa
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