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Lokal krisplan Fröknegårdskolan 7-9 

Läsåret 2022/2023 

 

Detta dokument förtydligar vad som enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 

skall finnas med i den lokala krisplanen för varje skola och förskola. Det står rektor 

fritt att besluta om utformning och innehåll i övrigt för den egna krisplanen så länge 

nedanstående obligatoriska delar finns med. Anpassning av rutinerna görs till den 

skolform och barns/elevers ålder de är skrivna för. 

Krisplanen gås igenom varje läsår och revideras vid behov. Nytt datum anges efter 

genomförd genomgång/revidering. 

Här anges rubriker till ingående obligatoriska delar och stödtexter till dessa. 
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1. Inledande text och innehållsförteckning 

 

Krisgruppen består av skolledning, skolsköterskor, kurator och representanter från de olika 

arbetslagen. Vid eventuell kris kontaktas rektor som aktiverar Krisgruppen. Krisgruppen 

ansvarar för aktuell krisplan och krisberedskap, att implementera krisplanen samt att med kort 

varsel samlas för att efterarbeta krisen. 

 

- Datum för upprättande: 20210810  

Reviderad: 20220824 
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Vid akut händelse rapporteras detta vidare upp i styrkedjan enlig följande:  

Medarbetare rektor skolchef förvaltningschef BUN. Respektive rapportör i kedjan 

avgör om nästa nivå bör meddelas. Avgörandet beror på graden av akut händelse. 
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3. Krisgrupp 

 
Namn Roll Telefon arbete Telefon privat  

Emma Niklasson 
Rektor H1 0733-136362 0733-128599 Sammankallande 

Safia Zairi Johansson 

Rektor H2 0733-132059 0733-132059 Sammankallande 

Malin Johanneson 

Adm. Samordnare 0724-527617 0709-329807  

Madeliene Ahlqvist 
Skyddsombud  0708-244699  

Petra Malmberg 
Kurator 0733-136135 0734-058266  

Carolina Welinder 
Skolsköterska 0733-135372 0708-666856  

Sara Arvidsson(tf) 
Skolsköterska 0733-136372 0704-966839  

Catarina Torstensson 

Specialpedagog  0768-245321  

Anna Eklundh Åk 8 0724-527629 0734-225525 
 

Emelie Hector Åk 9 0734-698294 0733-903987 
 

Waled Jasem Åk 7 0724-527646 0709-605220 
 

 

- Ingående tjänstepersoner (namn, roll, telefon arbete och hem) + externa 

- Deras respektive roller och/eller arbetsfördelning 

- Rektorer ansvarar för att sammankalla krisgruppen vid akut händelse. Vid rektors 

frånvaro tar person närmast efter i listan över ansvaret för att vara sammankallande av 

krisgruppen. Krisgruppen samlas antingen i personalrummet eller i konferensrummet på 

entréplan.  
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4. Kommunikation (extern) 

 
- Intern telefon- och adresslista. Hänvisar till aktuell telefonlista i driven under 

Fröknegårdskolan samlade dokument. Därtill hänvisar vi till aktuellt PM. 

- Externa kontakter tas inledningsvis av rektor, vi hänvisar längre ner i dokumentet till 

Handlingsplan för akuta situationer, för ytterligare vägledning. 

- Rektor ansvarar för all kontakt med media vid akut händelse. Vid större katastrofer 

kontaktas POSOM-gruppen av i första hand räddningsledare alternativt av skolans 

krisgrupp. 
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5. Förebyggande arbete 

- Utvärderar och reviderar Utrymningsplanen och övar utrymning ca 1 gång/termin. 

- Genomför Riskanalyser vid tex utflykter eller risk för smitta, genomför arbetsmiljö rond 

och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

- Vid händelse att båda rektorerna inte är tillgängliga övergår ansvaret i första hand till 

samordnare, i andra hand till rektor på Fröknegårdskolan F-6. Se rutin för ansvarig vid 

chefs frånvaro. 

 

6. Kompetens 

- I samband med nyanställningar informeras om skolans rutiner i PM för läsåret och  

sida i Metodboken om introduktion inom BUF. 

- Kommunens Övningsplan för återkommande utbildning av personalen. Detta sker vart 

tredje år senast den genomfördes på Fröknegårdskolan var ht -19 (HLR) och under ht -22 

(brandutbildning).  

- Pga elevers trauma upplevelser väljer vi att inte genomföra en gemensam övning för  

inrymning med elever. Däremot gås planen igenom gemensamt i respektive klass minst 

en gång per läsår. 

- Vid läsårsstart gås Krisplanen igenom med all personal. 
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7. Handlingsplaner för akuta situationer 

 

A. Första hjälpen 

 

1. Överblicka och skilj ut dem som behöver livräddande första hjälp.  
Undersök genom att: 

• Tala med 
• Ta på 
• Se på 
• Lyssna 

 
2. Larma 112 
 
3. Fria luftvägar 
 
4. Om personen andas normalt men är medvetslös, placera hen i stabilt sidoläge 
 
5. Om personen inte andas eller har onormal andning, utgå från att detta är ett 
hjärtstopp. Starta med HLR. 
 
6. Cirkulationssvikt 
 A. stoppa blödning, lägg tryckförband och håll den blödande delen högt 
 B. framstupa sidoläge eller annan placering av skadad 
 
7. Fortsätt hjälpen 
 
8. Använd hjärtstartare som finns i personalrummet på bottenvåningen 
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B. Allvarlig olycka i skolan  

 
Den personal som är närvarande vid skolan eller de som kommer först till olyckan 
ansvarar för följande:  
 
ÅTGÄRDER:  

• Ge första hjälpen  
• Be en elev hämta ytterligare en vuxen  
• Tillkalla ambulans/brandkår/polis tel. 112  
• Håll obehöriga borta  
• Meddela närmast anhörig  
• Trösta och lugna  

 
Vid större katastrof kontaktas POSOM-gruppen via socialchefen tele 044-135424 
eller räddningschefen tele 044-135004.  
 
Om elev ska transporteras till sjukhus ska vuxen följa med.  
  
När det absoluta akutläget är förbi – informera;  

• Rektor eller ställföreträdande rektor, om ej rektor nås, kontaktas Skolchef 
Annika Lundh 044/0733-135219.  

• Krisgruppen: rektor samlar krisgruppen för beslut om vidare åtgärder. 
• Personalen: rektor samlar personalgruppen och informerar eleverna om den 

bevittnade händelsen. Rektor eller närvarande personal samlar och 
informerar de elever som varit vittne till olyckan. Ansvarig personal noterar 
hur barnen/ungdomarna mår – om det finns tecken till oro kontaktas 
Krisgruppen. Ansvarig personal tillsammans med Krisgruppen ser till att 
barnen/ungdomarna har vuxen samtalskontakt i hemmet samt att de får ett 
aktuellt telefonnummer till någon på skolan.  

• Övriga elever: ansvarig personal samlar respektive grupp och informerar 
om olyckan. 

• Information till vårdnadshavare: Vårdnadshavare som kommer till skolan 
hänvisas till personalrummet. Krisgruppen utser de personer som ska 
finnas i personalrummet. Det kan vara bra med ett föräldramöte någon av 
de närmast efterföljande dagarna.  

• Massmedia: rektor är massmedieansvarig. Ingen personal lämnar 
information eller kommentarer till massmedia. Tänk på att skydda eleverna 
så de inte blir kontaktade av massmedia i skolan. Tänk på att vi har elever 
med skyddad identitet som inte får synas på bild eller i TV.  

 
Närvaron kontrolleras noga dagarna efter olyckan och personalen är observant på 
reaktioner från barnen/ungdomarna. Vill barnen/ungdomarna ha mer information 
ska man ge ärlig information om vad som hänt. Ev. kan polis eller annan inbjudas 
för att ge barnen/ungdomarna informationen.  
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Ansvarig personal håller kontakt med barn/ungdom som är skadad eller 
sjukskriven.  
 
Viktigt att dokumentera / föra loggbok över händelseförlopp och åtgärder.  
 

• Anmäl varje olyckshändelse, tillbud och risk i systemet STELLA för elev och 
personal. 

• Om skadan beror på brister i arbetsmiljön skall alltid rektor enligt 
arbetsmiljöförordningen § 2 utan dröjsmål anmäla till Arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket ska också kontaktas om ett dödsfall eller en allvarlig 
olycka har inträffat på arbetsplatsen. Telefonnummer till distriktet i Malmö; 
010-730900. 
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C. Dödsfall elev  

  
• Rektor kontrollerar med polisen att anhöriga blivit underrättade. Rektor 

sammankallar skolans krisgrupp och informerar alla personal på skolan.  
• Massmedia: Rektor är massmedia ansvarig. Var noga med att alltid skydda 

eleverna så de inte blir kontaktade av massmedia i skolan. Tänk på att vi 
har elever med skyddad identitet som inte får synas på bild eller i TV.  

• Kontakt med hemmet: Rektor eller av rektor utsedd person tar kontakt med 
hemmet. Sker dödsfallet i skolan säkerställer rektor att så är fallet innan 
vårdnadshavare kontaktas. Kontrollera med hemmet hur mycket som får 
sägas till klassen. Vid självmord – om familjen ger sitt tillstånd att berätta 
om dödsorsaken beslutar rektor om vem som ska berätta för klassen. 

• Information till klassen 
Representanter från Krisgruppen tillsammans med mentor informerar den 
berörda klassen. Ansvarig personal sammankallar den berörda klassen och 
talar om vad som har hänt. Klassen hålls samlad en stund. 
Tänk på följande vid samtal med klassen: Tala öppet om det som hänt. Låt 
eleverna tala om sina tankar och känslor. Tala med eleverna om den 
avlidnes integritet gällande vad man skriver/lägger ut för bilder på 
Internet. Vid självmord – det kan vara bra att en präst/imam och/eller 
kurator närvarar. 

• Krisgruppen tillsammans med mentor ser till att inga barn i den avlidens 
klass är hemma ensamma efter skolans slut.  

• Informera andra verksamheter t ex fritids och andra berörda skolor m.m.  
• Till föräldrar 

Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar på skolan underrättas via Unikum 
alternativt per brev (ev översatt). Brevet/informationen kan ev. följas upp 
med ett föräldramöte.  

• Flaggning 
Krisgruppen kontaktar vaktmästaren för flaggning dagen efter. Flaggan 
hissas för halvstång från lunchtid dagen efter dödsfall. Krisgruppen 
informerar övriga rektorer på skolan så att information hinner ut till all 
personal och elever innan flaggan hissas på halv stång.  

• Minnesstund  
En minnesstund bör ske i såväl personal- som elevgruppen dagen efter 
händelsen. Ansvarig personal kan få hjälp av präst/imam eller krisgruppen. 
Minnesstunden är frivillig att delta i. 

• Tyst minut  
Tyst minut pålyses av rektor. Rektor meddelar t ex följande: Med anledning 
av den förfärliga händelsen som inträffat den xx datum pålyser jag en tyst 
minut. Under den tysta minuten ska alla stå upp och vi tänker på dem som 
drabbats av denna stora sorg. Den tysta minuten börjar nu.....den tysta 
minuten är över.  
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• Krisväska  

Sakerna i krisväskan plockas upp, ev. kan ett särskilt rum ställas i ordning 
med sakerna från krisväskan. 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 gosedjur. Krisväskan finns i 
personalrummet. 

• Kondoleansblommor/kort  
Varje enskilt fall är unikt. Beslut att sända kondoleansbukett/kort tas i varje 
enskilt fall. Kulturskillnader ska beaktas.  

• Begravning  
Rektor frågar de anhöriga om man vill att barnets kamrater och/eller 
pedagoger skall delta vid begravningen. Skolan skickar blommor till 
begravningen. Ev. dödsannons i tidningen. Kulturskillnader ska beaktas.  

• 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.  
Samtal med utomstående erbjuds samtlig personal efter händelse.  

• Kom ihåg  
Anmäl varje olyckshändelse, tillbud och risk i STELLA för elev och personal. 
Om skadan/dödsfall beror på brister i arbetsmiljön skall alltid rektor 
enligt arbetsmiljöförordningen § 2 utan dröjsmål anmäla till 
Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska kontaktas om ett dödsfall eller en 
allvarlig olycka har inträffat på arbetsplatsen.  
Telefonnummer till distriktet i Malmö; 010-7309000. 

   
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 hans/hennes kamrater. Personal och kamrater känner stor 
sorg och har idag ägnat mycket tid till att prata om hur __________ var som person och 
vad vi främst kommer 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 nedanstående telefonnummer.  
Med vänlig hälsning  
Rektor  
Tfn:  
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D. Dödsfall bland personal  

Information  
• Till de anhöriga: Rektor kontaktar de anhöriga.  
• 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 via Unikum alternativt 

per brev av rektor.  
• Flaggning  

Krisgruppen kontaktar vaktmästaren för flaggning dagen efter. Flaggan 
hissas för halvstång från lunchtid dagen efter dödsfall. Krisgruppen 
informerar övriga rektorer på skolan så att information hinner ut till all 
personal och elever innan flaggan hissas på halv stång.  

• Minnesstund  
Sker i personalgruppen respektive med berörda barn dagen efter dödsfallet. 
Minnesbord sätts upp på lämplig plats, tillgänglig för alla.  

• Tyst minut  
Tyst minut pålyses av rektor. Rektor meddelar t ex följande: Med anledning 
av den förfärliga händelsen som inträffat den xx datum pålyser jag en tyst 
minut. Under den tysta minuten ska alla stå upp och vi tänker på dem som 
drabbats av denna stora sorg. Den tysta minuten börjar nu.....den tysta 
minuten är över.  

• Kondoleansblommor/kort  
Varje enskilt fall är unikt. Beslut att sända kondoleansbukett/kort tas i varje 
enskilt fall. Kulturskillnader ska beaktas.  

• Begravning  
Rektor frågar anhöriga om de önskar att arbetskamrater och eventuellt 
barn skall delta i begravningen. Rektor beställer blommor till begravningen. 
Ev. dödsannons i lokaltidningen. Kulturskillnader ska beaktas.  

• Uppföljning  
Försök att ta till vara på de tillfällen som ges till att påminna om den 
avlidne, t ex. ljus i personalrummet. Samtal med utomstående erbjuds 
samtlig personal efter händelse.  

• Kom ihåg  
Om dödsfall beror på brister i arbetsmiljön skall alltid rektor enligt 
arbetsmiljöförordningen § 2 utan dröjsmål anmäla till Arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket ska kontaktas om ett dödsfall eller en allvarlig olycka har 
inträffat på arbetsplatsen.  
Telefonnummer till distriktet i Malmö; 010-7309000.  
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E. När nära anhörig till elev avlider  

• Kontakt  
När skolan fått redan på dödsfallet tar mentor eller annan vuxen 
personligen kontakt med familjen. Kontrollerar att man får tala om 
dödsfallet.  

• Information  
Mentor eller annan vuxen informerar klassen om vad som har hänt. Mentor 
eller annan vuxen 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.  
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F. När nära anhörig till personal avlider  

• Kontakt  
När skolan fått redan på dödsfallet tar rektor personligen kontakt med 
familjen. Kontrollerar att man får tala om det på arbetsplatsen. Ser till att 
medarbetaren vet att alla kommer att känna till hans/hennes situation.  

• Kondoleansblommor/kort  
Varje enskilt fall är unikt. Beslut att sända kondoleansbukett/kort tas i varje 
enskilt fall. Kulturskillnader ska beaktas.  

• Övrigt  
Tidig kontakt med hemmet är viktig då hemmet förstår att arbetsplatsen 
bryr sig och erbjuder hjälp. När medarbetaren kommer tillbaka bör man 
vara observant på eventuella sorgereaktioner.  
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G. Hot och våld  

• Okända personer  
Om okända personer uppehåller sig i enhetens lokaler eller tomtområde, 
skall vederbörande tillfrågas om ärende. Om personen hamnar i affekt så 
bemöt med lågaffektivt bemötande och försök fånga kollegers 
uppmärksamhet så att du kan få hjälp.  
Känn av situationen och vad som behövs göras för att situationen ska 
avslutas lugnt.  
Tips på inledande frågor:  
Vad kan jag hjälpa till med? Vem är du och vad är ditt ärende? Vem söker 
du? Därefter kan du som personal om du känner dig osäker ”haka på och 
kolla läget, följa personen fram” att ärendet stämmer.  

• Avvisa okända personer  
I de fall avvisning behöver ske av obehörig så är det vänligt avlägsna som 
gäller, dvs med ett lågaffektivt bemötande. Se vidare information i 
Kristianstad kommuns plan mot hot och våld.  

• Ensamarbete  
Vid ensamarbete skall ytterdörrar låsas så att obehöriga ej kan ta sig in. Om 
möjligt skall siste personal följa med förälder ut. Den anställde skall ha 
tillgång till telefon.  

• Hotfulla föräldrar  
Vi hjälps åt, info till varandra i förebyggande syfte. Om möten ska ske ska 
det alltid vara minst två personer. Om hotsituation uppstår – bemöt den 
hotfulle på ett lugnt sätt och avbryt mötet snarast. Kontakta rektor. Bedöm 
aktuell situation vid kontakter med föräldrar, t.ex. hämtning eller samtal. 
Vid behov skall två personer delta från enheten.  

• Polisanmälan görs till polis vid direkt hot eller våld 
Om förälder har hämt- eller besöksförbud, skall myndighetsbeslut finnas 
och all berörd personal meddelas. Om någon annan än vårdnadshavare 
hämtar barnet ska detta vara skriftligt godkänt av vårdnadshavaren.  

• Elevers våld mot personal  
Bemöt lågaffektivt om möjligt. Bedöm situationen och påkalla hjälp av 
kollegor vid behov. Om inte kollega finns i närhet, be elev hämta vuxen. Om 
elevers uppträdande upplevs som psykiskt påfrestande, hotfullt eller eleven 
brukar våld, skall detta anmälas till rektor. Det är rektors ansvar att 
polisanmäla om situationen bedömas vara ett brott. Rektor, krisgrupp eller 
mentor meddelar hemmet. Möte med lärare, rektor och eleven sker snarast. 
Utsatt personal anmäler tillsammans med rektor i STELLA och till 
Arbetsmiljöverket. 
Polisanmälan görs till polis vid direkt hot eller våld.  

• Elevers våld mot varandra  
Försök att lugnt lösa situationen med lågaffektivt bemötande. Om det inte 
fungerar. Be kollega om hjälp och isolera den våldsamme. Ring eller 
meddela på annat sätt rektor. Rektors ansvarar för att polisanmäla vid 
brott. Rektor, krisgrupp eller mentor meddelar hemmet. Möte med lärare,  
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rektor och eleven sker snarast. Anmäl i STELLA och gör även en 
kränkningsanmälan om underlag finns.  

• Alla hot och våld-situationer dokumenteras av berörd personal.  
• Övrigt  

Använd tilldelad namnbricka som gör det lättare för oss som personal att 
identifiera okända personer på skolans område. Var noga med att ha 
låst/låsa byggnader enligt lokal överenskommelse då det inte är skoltid.  
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H. Utrymning- brandlarmet ljuder  

• Instruktioner personal vid utrymning:  
När brandlarmet ljuder se till att  
- LUGN OCH SÄKER UTRYMNING AV ELEVERNA GENOMFÖRS via 

närmsta nödutgång. Kontrollera så att FÖNSTER OCH DÖRRAR STÄNGS 
efter er. Bege er till återsamlings-platsen på fotbollsplanen vid 
idrottshallen och ställ upp klasserna enligt översiktsbilden. 

- Övergripande personal har följande ansvar:  
*Bubblans personal kontrollerar att entréplanet är utrymt.  
*Ansvarig utrymningsledare kontrollerar så att utrymningspärm, gul väst 
och megafon i postrummet på expeditionen är taget och utrymningsledare 
är utsedd.  
*Utrymningsledare är enligt följande; 1. Rektor, 2. Samordnare, 3. Kurator 
och 4. Skyddsombud.  
*Personal från Bubblan meddelar slöjd- och hemkunskapsgrupper samt 
idrottshallen att utrymning ska ske.  
- ELEVRAPPORTERING sker till utrymningsledare vid ”bommarna” i 

hörnan vid idrottshallen mot skolan till.  
- Mentor räknar in eleverna i sin klass och rapporterar till 

utrymningsledare klädd i gul väst vid ”bommarna”, där avprickning 
sker. Saknas mentor ansvarar respektive arbetslag för att räkning och 
rapportering av eleverna sker i denna klass. 

*Vid en längre utrymning kontaktas F-6 av utrymningsledaren.  
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I. Inrymning - skyddsläge 

Vid en starkt hotfull situation såsom ett intrång av vapenförsedd person gäller plan 
för Skyddsläge. Signal om detta sker via HangOut alternativt muntligt 
meddelande/varning.  
Plan för skyddsläge gäller. Har du möjlighet larma 112. 
 
• Skyddsläge innebär att sätta sig i säkerhet utom fara 
Vid en brand eller farligt läckage i byggnad sker Utrymning.  
Vid ett hot utifrån sker Inrymning och då gäller Fly- Göm –Slåss  
• Fly undan fara innebär att fly snabbaste vägen bort från faran  
• Göm innebär att gömma sig undan gärningsman, vara stilla och tyst  
• Slåss (försvara sig) är sista utvägen om du tvingas möta eventuell 

gärningsman  
• Rutiner vid Fröknegårdskolan vid inrymning:  

- Vid hot varna de som befinner sig i din omedelbara närhet  
- Ta dig snabbt till ett utrymme som kan låsas  
- Ställ möbler framför dörren så att det blir svårt att ta sig in  
- Täck för fönster  
- Stäng av mobilljud  
- Göm dig så att du inte syns från fönstret  
- Var stilla, tyst och lugn  
- Lita endast på information från vuxna på skolan 
- Invänta räddningsinsats- vid kontakt med insatsstyrka visa dina tomma 

händer  
- Var kvar på ditt gömställe tills räddningsledare och känd vuxen från 

skolan meddelar att faran är över 
- Befinner du dig utomhus eller har tagit dig ur skolbyggnaden, ta dig hem 

och meddela vårdnadshavare och mentor 
- När faran är över: samling i idrottshallen för att inventera ev saknade- ta 

med utrymningspärmen  
- Personal meddelar hemmen om händelsen genom telefonkedja , ingen 

går hem ensam  
- Krisgruppen sammankallas för att planera efterföljande krisstödsarbete 
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J. Om elev försvinner (avviker självmant eller blir bortförd)  

 
ANSVAR   MEDHJÄLP  

1. Meddela rektor    personal  
2. Meddela föräldrar   arbetslaget   kurator  
3. Ringa polisen    rektor  
4. Informera personalen   rektor   arbetslaget 
5. Informera eleverna   arbetslaget 
6. Möjlighet till samtal   kurator   kurator, AME  
 
REKTOR ANSVARAR FÖR ALL KONTAKT MED MEDIA  
OBS! Sekretessen. Ta reda på vilken information som man har laglig rätt att 
lämna ut . 
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K. Åtgärder vid uttalat bombhot  

1. Registrera samtalet i detalj (se bilaga)  
Uppträd lugnt och beslutsamt. Avbryt inte den person som ringer upp.  
2. Tillse att linjen fortlöpande hålls öppen (för att möjliggöra spårning).  
3. Se till att annan befattningshavare (Om möjligt från annat rum) larmar 
polis via larmnumret 112. Ange BOMBHOT, enhetens namn och ditt eget namn.  
4. Förbered utrymning  
5. Uppträd lugnt och beslutsamt  
6. Polisen ansvarar för avspärrning samt sökande efter och oskadliggörande av  
eventuell bomb.  
7. Återgång till arbetsplatsen ske efter samråd med polisen.  
8. Gör en sammanställning, dokumentera av vad som förekommit och hänt.  
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L. Åtgärder om bomb anträffas utan föregående varning samt om bomb 

exploderar  

1. Handla som vid brandsituation.  
2. Tänk på att det kan finnas fler bomber, se punkten 6 ovan.  
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8. POSOM  

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.  
POSOM-gruppen är en kommunal beredskapsorganisation som kan användas i 
olika större krissituationer. Gruppen består av en ledningsgrupp på 6 personer och 
en resursgrupp på ett 40-tal personer.  
Om krisaspekterna på en olyckshändelse går utanför sjukvårdens ansvarsområde 
och lokala krisgruppen inte klarar av situationen kan POSOM-gruppen kopplas in.  
OBS: Det är alltid SOCIALCHEF eller RÄDDNINGSCHEF/VAKTHAVANDE 
BRANDINGENJÖR som fattar beslut om insatser av POSOM-gruppen.  
I en krissituation där den lokala krisgruppen vill ha hjälp av POSOM-gruppen 
kontakta:  
Socialchefen tele: 044-135440  
Räddningschefen/Vakthavande brandingenjör tele: 200 400  
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9. Handlingsplan för extrema situationer på 

Fröknegårdskolan 

 
Fastställd av rektorerna 20210630 

 
Oförutsedda händelser 

Någon gång per år kan det inträffa att verksamheten ställs inför 
oförutsedda händelser t ex. storm, snökaos eller incidenter av allvarligt slag. 

 
Vårt gemensamma uppdrag på Fröknegårdskolan är att verksamheten 

skall hållas igång så långt möjligt 
 

Kort beskrivning av skolans geografiska läge: 
 

Frökengårdskolan är belägen i Kristianstad norradel vid Näsbyområdet. 
Skolan ligger nära bostadsområden och Gamlegårdens centrum men inte 
alldeles intill.   
Den lokala busstrafiken, linje nr 1 går strax utanför skolans område till 
Kristianstads centrum. 

 
Är skolan en av de som är förberedda för att installera reservelverk?  

 
Nej, och vattenförsörjningen skall fungera normalt vid strömavbrott.    

 
Om skolan stänger under pågående verksamhet informeras föräldrar 
enligt följande:  

 
När förvaltningschef eller skolchef stänger skolan under pågående 
verksamhet meddelas Informations- och kommunikationsansvarig, Ulrika 
Capion tfn: 0733-13 6566 som informerar på kommunens hemsida, 
Räddningstjänsten och P4 Radio Kristianstad samt ansvarig på 
Transportenheten.  

 
Enligt denna handlingsplan informeras vårdnadshavare av rektorerna via 
Unikum och tar ansvar för att information även läggs ut på hemsidan. 
 
Ansvarsnivåer 

 
• Rektor organiserar verksamheten så att denna kan hållas igång så långt 

det är möjligt. Rektor informerar kontinuerligt skolchef utifrån det 
aktuella läget. 

 
• Skolchef har delegation om stängning av skolan under 1 dag. 

 
• Förvaltningschef har delegation om fortsatt stängning är nödvändig. 
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Aktuella telefonnummer 
 
    Arbete:  Privat: 
Annika Lundh, SC  0733-135219  
Emma Niklasson, rektor H1 0733-13 6362  0733-128599 
Safia Zairi Johansson, rektor H2 0733-132059  0738-200911 
Malin Johanneson  0724-527617  0709-329807 
Johan Dietch, adm.chef 0733-136398 
Mikael Nielsen, vaktmästare 0733-135370 
Erik Johnsson, C4-teknik 0724-678775 

Felanmälan   044-134444 
Räddningstjänsten  044-200 400 
Åsa Andrén, AL kök  044-135374 
Peter Lindgren, tp.enh. 0733-136429 
 

Personalförsörjning 
• Ordinarie personal omfördelas och de kan behöva ringas in tidigare 

och/eller stanna kvar längre än ordinarie arbetstid. 
• Vikarie kan ringas in vid behov.  
• Samverkan mellan skola: F-6 och 7-9 och fritidshem. 
• Personal från lokalvård, vaktmästeri, kök kan vara en extraresurs. 
• Personal kan omflyttas till/från annan skola. 

 
Mat 
• Kostenheten har beredskap för att kunna servera kall mat i händelse av 

strömavbrott. Alternativt kan elverk beställa hos Räddningstjänsten så 
att mikrougnar kan användas för att värma mat.  

• Det finns även möjlighet att få mat från förskolor i området eller andra 
skolor.  

 
Vatten 
• Ska i normalfall fungera men i annat fall sker felanmälan.  
• Vattendunkar och vattentank kan beställas från räddningstjänsten.  
• I de fall vattenförsörjningen inte fungerar och därmed toaletter inte kan 

användas kan det finnas skäl att stänga verksamheten, i väntan på 
bajamajor. 
 

Värme / El 
• Om elförsörjningen fortfarande fungerar se över tillgången till 

värmefläktar/element via fastighetsreparatören eller vaktmästaren. 
• Samla eleverna i små utrymmen och behåll ytterkläderna på. 
• Sök information om driftsstörning hos EON. 
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Planering av verksamheten 
• Krisgrupp finns på varje skolenhet och leds av rektor, som planerar 

verksamheten utifrån målet att skolan ska vara öppen så långt som 
möjligt. 

• POSOM träder in vid extraordinära händelser där ordinarie insatser inte 
räcker till. 

• Ta eventuellt kontakt med annan skola som kan erbjuda plats för 
eleverna om skolan måste stängas. 

• Försök att så tidigt som möjligt planera verksamheten för nästa dag.  
• Aktuella klasslistor finns utskrivna på expeditionen. Mentor ansvarar 

för att kontrollera närvaro i egen klass. 
 

Skolskjutsar 
• Föräldrar informeras via personlig kontakt av skolan och uppmanas att 

läsa på skolans- och kommunens hemsidor samt lyssna på P4 Radio 
Kristianstad om t.ex. inställda skolskjutsar. 

 
Telefon, datakommunikation 
• Meddela skolchefen vilka telefonnummer som verksamheten kan nås på. 

Vid störningar i datakommunikationen kan annan enhet kontaktas. 
 

Information 
• Rektorerna fattar beslut om vilken information som ska ges.  
• Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt på www.kristianstad.se 

efter information från skolchefen. 
• Räddningstjänsten får förvaringar om när dåligt väder väntas och när 

klass 2-varning utfärdas ringer de upp kontaktpersoner på 
skolområdena och förvarnar.  

 

• Personalen på skolan, informeras om denna plan vid terminsstart ht 
2022. Kostenhetens personal, Gemensam service, vaktmästare och 
administrativ personal informeras via dess arbetsledare.  

  
• Information om planen samt utvärdering och revidering sker en gång 

per år. 
  
•  Barn och utbildningsförvaltningens riktlinjer för extrema situationer 

finns i metodboken 

 

 

Emma Niklasson och Safia Zairi Johansson 
rektorer 

 
 

http://www.kristianstad.se/
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Bilaga 1 
 
Cheklista uttalat bombhot via telefon:  
 
Ditt namn Datum Klockslag  
 
..............................................  
Bombhotarens identitet:  
............................ .......................  
Man Kvinna  
Bombhotarens röst:  
Pojke Flicka  
 
Högljudd Sluddrig Tystlåten  
 
Mörk Mjuk, behaglig  
Bombhotarens tal:  
Ljus  
 
Snabbt Långsamt Välvårdat  
Distinkt Förvrängt Svordomar  
 
Stammande Läspande  
Bombhotarens dialekt:  
Fackuttryck  
Lokal dialekt utländsk brytning  
Bombhotarens attityd:  
Lugn Upphetsad  
Bakgrundsljud:  
övrigt................................  
 
Oväsen från maskiner Gatutrafik musik  

Röster Skrivmaskiner blandat Försök få bombhotaren att upprepa hotet genom 
att låtsa att du inte har uppfattat samtalet. Lyssna noggrant! Försök få 
bombhotaren att fortsätta samtalet! Om han/hon synes villig fortsätta fråga då 
gärna följande:  
● När ska bomben explodera?  
● Var finns bomben?  
● Vilken typ av bomb? ● Vad heter du/Ni?  
● Varför gör du detta?  
Meddela bombhotaren att hundratals människor kommer att skadas/omkomma 
om bomben exploderar! Verkar bombhotaren förtrogen med enhetens lokaler?  
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Bilaga 2 

 
Krisväska  
Pärm med krisplan, telenummer och annan viktig information 
Värmeljus  
Vita stearinljus  
Gravljus  
Fotoram 
Bok att skriva minnen, tankar om den/de drabbade  
Plädar  
Ljusstake 
Värmeljuslyktor  
Duk  
Vas 
Näsdukar  
Cd-box med sorgemusik  
Tändstickor  
Diktbok 
Gosedjur  
 
Kontrollera innehållet efter varje krissitution och fyll på om du använt 
väskan! Krisgruppen uppdaterar väskan vid varje terminsstart.  


