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HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATION 

 

Vid en krissituation ska all personal känna till enhetens 

policy och rutiner, var stöd finns att få samt 

ansvarsfördelning: 

 
Enhetens personal ska vara insatt i rådande policy gällande 

tystnadsplikt 

 
På förskolechefens kontor, på varje avdelning samt hos 

handläggaren finns alltid en uppdaterad lista, på barn och 

personal, en anhörighetslista med 

telefonnummer/kontaktpersoner till närmast anhörig, 

denna lista revideras varje läsår. 

 
På förskolechefskontoret, hos handläggaren samt i 

arbetsrummet på varje förskola skall lista med aktuella 

”akutnummer” finnas, samt checklista för hantering av 

tillbud och dödsfall. 

 
Vid brand skall all personal på enheten känna till 

utrymningsplan och uppsamlingsställe och agera därefter. 

 
Alla tillbud informeras och rapporteras till förskolechef. 

 
 

Ledningsgrupp Håksberg, Magneten och Sörvik: 

 
Förskolechef Anne-Sofie Hultqvist 0240 – 56 58 99  

Samordnare Håksberg Sabina Graaf 0240 – 56 58 67 

Samordnare Magneten Ing-Britt Karlsson 0240 – 86 48 6 

Samordnare Sörvik Karin Gamisch Lindholm 0240 – 56 58 85 
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AKUTNUMMER – att ringa vid krissituation 

 

Brådskande     112  

      

Icke brådskande/Information  113 13  

      

Polis 11414  

      

Kommunens Växel 0240-860 00  

      

Räddningstjänsten 0240-863 21 kontorstid  

   0240-863 26 övrig tid  

Vaktbolag Rapid 0240-133 00  

   
  

Felanmälan GATA/VA/FASTIGHET 0240-861 00  

 
 

Ludvika Kommunfastigheter & Ludvika Hem 

   

      

Felanmälan  0240-861 00 kontorstid  

      

Ludvika Hem   0240-869 00 kontorstid  

Fastighetsjour  0240-842 01 övrig tid  

      

Kommunens    

      

Säkerhetschef  0240-866 54  

Säkerhetssamordnare  0240-860 96  

Kommunikatör  0240-861 30  

      

Företagshälsovård    

      

Hela Hälsan  0240-793 46   

Arbetsmiljöverket  010-730 90 00  

 

VB Energi 

   

Kundtjänst  0771-98 70 00  
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BARN DRABBAS AV SJUKDOM ELLER SKADA PÅ 
FÖRSKOLAN 
 

1. Första hjälpen ges av en pedagog eller annan person. 
Ambulans, räddningstjänst eller polis tillkallas beroende på 
omfattning och omständigheter, TEL 112 
 
2. Pedagogen och ev. annan personal stannar hos den 
drabbade till hjälp anländer och följer ev. med till sjukhuset 
 
3. Om möjligt utses en samordnare som fördelar och tar på 
sig nedanstående uppgifter 
 
4. Pedagogen underrättar förskolechef/rektor 
 
5. Barnets familj underrättas – förskolechef eller 
pedagogansvar 
 
6. Förskolechef i första hand och i andra hand samordnaren, 
ta hand om de pedagoger och andra som varit vittne till, 
eller varit nära händelsen 
 
7. Berörda pedagoger samt barn informeras om händelsen – 
pedagogansvar 
 
8. Förskolechef delar ut Informationsbrev från förskolan 
som skickas ut till vårdnadshavare på förskolan 
 
9. Förskolechefen ger fortlöpande information till personal, 
barn och vårdnadshavare 
 
10. Bedöm behov av ytterligare insatser och vid behov 
kontakta överordnad chef 
 
11. Skriv loggbok för att ha som underlag vid utvärdering – 
pedagog ansvar 
 

BARN SKADAS ELLER AVLIDER på fritid/hemma 

 

1. Personalen informeras – förskolechefs ansvar 
 
2. Personalen informerar barngruppen – pedagogansvar 
 



Ludvika kommun 
Datum 
2018-01-22 

      
      

Sida 
5(15) 

 

 

3. Personal erbjuds stöd samtal av psykolog, präst etc. – 
förskolechefs ansvar 
 
4.  Kontakt med pressen – förskolechefs ansvar.  
Kondoleans från enheten sändes till anhörig – 
förskolechefens ansvar 
 
5.  Använd krislådan som innehåller ljus, duk, böcker mm 
 

PERSONAL SOM SKADAS ELLER AVLIDER PÅ 

ARBETSPLATSEN 

 

1.  Första hjälpen ges av pedagog eller annan personal. Ring 
ambulans, räddningstjänst eller polis beroende på 
omständigheter TEL 112 
 
2.  Pedagog eller annan personal stannar hos den drabbade 
till hjälp anländer 
 
3. Pedagog underrättar förskolechef  
 
4. Personalens familj underrättas – förskolechefs ansvar 
 
5. Ta hand om dem som varit vittne till eller var nära 
händelsen 
 
6. Berörda pedagoger informeras om händelsen - 
förskolechefsansvar 
 
7. Barn och vårdnadshavare informeras – förskolechefs 
ansvar 
 
8. Personalen erbjuds stödsamtal av psykolog, präst etc – 
förskolechefs ansvar 
 
9. Ledningsgruppen (LGR förskola inkl. specialpedagog) 
tillkallas och fattar beslut gällande deltagande – kontakt 
med anhöriga etc. 
 
10. Kontakt med pressen – förskolechefs ansvar 
 
11. Kondoleans från enheten till anhörig - förskolechefens 
ansvar (ex. något ätbart såsom fruktkorg) 
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12. Bedöm behov av ytterligare insatser och vid behov 
kontakta överordnad chef 
 
PERSONAL SOM SKADAS ELLER AVLIDER PÅ 

FRITID/I HEMMET 

 

1. Förskolechef har kontakt med anhöriga 
 
2.  Förskolechef informerar personalen 
 
3.  Barn och vårdnadshavare informeras – 
förskolechefsansvar 
 
4. Personalen erbjuds ev stödsamtal av psykolog, präst etc – 
förskolechefsansvar 
 
5. Ledningsgruppen tillkallas och fattar beslut gällande 
deltagande – kontakt med anhöriga etc. 
 
6.  Kontakt med pressen – förskolechefs ansvar 
 
7. Ev. kondoleans från enheten till anhörig – 
förskolechefens ansvar 
 
8. Bedöm ytterligare insatser och vid behov kontakta 
överordnad chef 
 

 
UTFLYKTSRUTINER  

 
1. Meddela kollegor på förskolan vart utflyktsmålet är. 

2.  Medtag mobiltelefon, närvaro- och telefonlistor, Första hjälpen-väska, 
samt ev. mediciner till barn som kan behöva dem. 

3.  Gör närvarokontroll när utflykten börjar, medan den pågår och vid dess 
slut. 

4. Informera barnen om var man får vara. 

5. Kommunicera kollegor emellan vem som har hand om vilka barn. 

6.  Om något barn är borta letar en vuxen medan den andra tar hand om 
övriga barn. 
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OM ETT BARN FÖRSVINNER 

 
1. Gör upp en snabb plan för genomsökandet av närmiljön. 

2.  Fråga utomstående som befinner sig i området om hjälp. 

3.  Bor barnet i närheten, sök även där. Gå tillbaka till förskolan. En 
personal stannar kvar och letar. Ring rektor samt vårdnadshavare. 
 
4. Krisgruppen sammankallas och arbetsuppgifter fördelas. En samordnare 
utses och stationeras vid telefon. 

5. Anmälan till 112 sker om barnet inte hittats efter 10 minuter.  

6.  Var beredd på följande frågor från polisen: 

- Vem ringer och vart ifrån? Ange aktuellt telefonnummer. 

- Var och när sågs barnet senast? 

- Hur var barnet klätt? 

- Hur länge och var har du sökt? 

- När åt barnet senast? 

- Har barnet några sjukdomar och eller allergier? 

7. Om barnet hittas informera då polisen, vårdnadshavarna och förskolan. 

8. Möt barnet med ödmjukhet och glädje (ej bannor). 

9. Dokumentera händelseförloppet noga. 

10. Genomför en uppföljning med barn, föräldrar och personal inom en 
vecka. 

11. Erbjud vårdnadshavarna samtal om händelsen. 
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RIKTLINJER OM BARN INTE HÄMTAS FRÅN FÖRSKOLAN 

 

1. 30 minuter efter hämtningstid passerat kontaktar personalen 
vårdnadshavare.  

2. Om man inte får kontakt efter 45 minuter bör man använda sig av 
kontaktuppgifterna på hjälps oss att hjälpa blanketterna. 

3. Om förskolan inte lyckas upprätta någon kontakt efter 45min kontaktas 
förskolechefen som ringer 112 och begär socialjouren.  
4. Om förskolechefen inte är tillgänglig ringer personalen 112 och begär 
socialjouren. 

 
HANDLINGSPLAN VID BRAND  

                                                                        
 

Påbörja utrymning  

Vid pulpeten finns anvisningar vad varje pedagog ska göra, 

första pedagog till pulpeten tar med sig blad 1, andra 

pedagog blad 2 osv.  

 

Blad 1 

• Flaggvakt: Ta med närvarolistan + penna. Ta med brandväskan och 
telefonen. 

 
• Samla barnen som är närmast i tamburen  gå ut med dem. Ta emot 

barn som kommer ut och gå med barnen till uppsamlingsplatsen. Om 
brandhinder finns gå till närmaste uppsamlingsplats. 
 

• Vid utevistelse samlas man vid  uppsamligsplats: Grusplanen 
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• Kontakta räddningstjänsten tel.nr 0240 86017 eller 0240 86326 för 

att säkerställa att larmet gått fram. 
 

• Checka av barnen efterhand som de kommer ut. 
 

• Varje avdelning ordnar varsitt led för att snabbt se om alla barn 
kommit ut. 

 
 

• OBS! Vid övning tar vi på oss skor och ev jacka vid kallt väder. 

 

 
Blad 2 

• Samla resten av barnen. 
 

• Vid utevistelse samlas man vid närmaste uppsamlingsplats. 
 

• Ta med resten av barnen till uppsamlingsplatsen OBS! se 
uppsamlingsskylt. Om brandhinder finns gå till andra gårdens 
uppsamlingsplats. 
 
 

• OBS! Vid övning tar vi på oss skor och ev jacka vid kallt väder.  
 
 

Blad 3 

• Leta igenom alla rummen så att inga barn finns kvar. 

 
• Om möjligt försök släcka branden eller stänga in den.  

 
• Rapportera till flaggbärare. 

 
• OBS! Vid övning tar vi på skor och ev jacka.  

 
Samtidigt: 

 En pedagog/ avd. lokaliserar branden och släcker om det 

går. Innanför dörren vid stora entrén finns en centralapparat 

på väggen som talar om i vilken sektor (1 eller 2) som 

branden/röken finns. Leta genom avdelningen efter barn och 

personal och om tid finns stäng alla fönster och dörrar. Leta 
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genom resten av förskolan så att byggnaden är tom på 

människor. 

 
 Inräkning av barn avdelningsvis och rapportering till 

flaggbäraren. 

 
4. Förskolechef eller ställföreträdare s.k. ”Utrymningsledare” 

ringer 112  OBS! Brandlarmet är inte kopplat till SOS 

Alarm, utan till brandstationen i Ludvika, så kommunala 

brandlarmsobjekt ska ringa (för rapport om vad det gäller) 

räddningstjänsten tel 860 17 alt. 863 26 alt. 86017. Detta 

gäller även om det är en konstaterad brand 

 
5. Förskolechef/  ”Utrymningsledare” möter upp 

räddningstjänsten och informerar  

 
6. Flaggbäraren informerar om branden 

 
7. Utrymningsledare rapporterar till någon i 

räddningstjänsten om alla är ute eller om någon förväntas 

vara kvar inne 

 
8. Utrymningsledaren stannar kvar vid brandbilen tills 

klartecken givits av Räddningsledaren 

 
9. Vem ”Utrymningsledaren” är får varje 

verksamhet/objekt avgöra själva 

 
11. Vi kontaktar föräldrar och håller barnen samlade till 

föräldrar anländer. Föräldrars och personalens 

telefonnummer ska finnas i brandväskan. 

I brandväskan ska finnas: brandflagga, telefonlista till 

föräldrar, telefonlista till personal, plåster, hushållspapper 

och en nalle. Väskan hänger i hallen. Handlingsplanen ska 

finnas bredvid, väl synlig! 

 
Väskan revideras varje höst och ny personal informeras. 
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Träning under året: Under året ska samtliga barn tränas på 

att gå med brandrepet. Med brandrepet blir det överskådligt 

hur många barn man har i gruppen. Vi tränar höst och vår 

(augusti och juni) på att utrymma förskolan och gå med 

brandrepet till uppsamlingsplatsen, dock utan brandlarm på.  
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Olycksfallsrapport – barn/elev 
 

 

Datum   _______________ Klockslag 

  _______________   ________________________________  

Grupp/Klass  Enhet ___________  

Namn 

  _________________________________________________  

Personal  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

 

Var hände olyckan? 

  _____________________________________________________________  

Hur gick olyckan till?   

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Vilken skada uppstod?  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Togs kontakt med skolhälsovården, vårdcentral eller akuten?   

 _____________________________________________________________  

Förslag på förebyggande åtgärder: 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Var vänlig lämna blanketten till rektorsassistenten för vidare 

handläggning. 

Underskrift: 

 ________________________________  

 ________________________________  

Ansvarig personal Förskolechef 
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Tillbudsrapport – barn/elev 
Händelse som kunde medfört olycksfall 
 
 

Datum   _______________ Klockslag 

  _______________   ________________________________  

Gurpp/klass  _______________ Enhet ____________________________  

Namn 

 

 

  _________________________________________________  

Personal  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

 

Hur gick det till (kort beskrivning)? 

  _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Förslag på förebyggande åtgärder: 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Var vänlig lämna blanketten till rektorsassistenten för vidare 

handläggning. 

Underskrift: 

 ________________________________  

 ________________________________  

Ansvarig personal Förskolechef 
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Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda 
och anställda       
Inledning 
Arbete inom offentlig verksamhet, som förtroendevald eller anställd, kan 
innebära en utsatt position. Medverkan i kontroversiella beslut och 
debatter i infekterade frågor kan skapa reaktioner och känslor och få 
dramatiska följder.  

Som förtroendevald eller anställd är det viktigt att vara förberedd på det 
oväntade även om man vid första tanken inte tror att hot är något som kan 
inträffa.  

Övergripande styrdokument 
Kommunens säkerhetspolicy. 

Ansvar 
Chefer, säkerhetsansvariga på förvaltningar samt kommunens 
säkerhetssamordnare. 

Hotbild 
Olika typer av hot:  

- Hot mot person. 

- Hot mot objekt. 

- Hot mot utrustning, exempelvis tele och data. 

- Försändelser med skadligt innehåll. 

- Bombhot. 

Frågor att ställa vid hot 
Följande är exempel på frågor som man bör ställa sig vid hot:  

- På vilket sätt har hotet framförts?  

- Genom telefonsamtal, i brev eller vid personligt möte? 

- Vad är hotets syfte?  

- Finns det exempelvis hämndmotiv? 

- Riktas hotet mot någon utpekad person? 

Vid hotfulla situationer 
Tänk på följande vid hotfull eller livshotande situation: 

- Personlig säkerhet. 

- Handla eftertänksamt. 

- Försök undvika panik. 

- Försök undvika handlingsförlamning. 
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- Lita på egen förmåga. 

Arbetssätt vid hotsituationer 
Vid behov av akut hjälp ring 112 

Rapportera snarast hotsituationer till förvaltningens säkerhetsansvarig eller 
motsvarande som anmäler hotet till kommunens säkerhetssamordnare och 
polisen. Det är vanligt att förneka även tydliga varningssignaler.  

Risk- och hotbildsbedömning görs av säkerhetssamordnare och ansvarig vid 
berörd förvaltning tillsammans med polisen. 

Hotbildsbedömning görs snarast och delges den hotade tillsammans med 
förslag till säkerhetsåtgärder.  

I risk- och hotbildsbedömning ingår också en analys av säkerhetsåtgärder 
runt närmiljö, resor, bevakning, larm och dagliga rutiner. 

Rutiner ska skapas för bearbetning och analys av erhållen information samt 
för samtal med den hotade. Säkerhetssamordnare och ansvarig i berörd 
verksamhet ansvarar för detta. 

Kontaktperson 
Vid en hotsituation utses en kontaktperson/stödperson av ansvarig, till 
vilken den utsatta personen alltid kan vända sig.  

Kontaktpersonen ska ha en förteckning över olika vistelseadresser, 
anhörigas telefonnummer, e-postadresser, nycklar, 
fordonsregistreringsnummer etc. 

Förhållningssätt till media 
Förhållningssättet till media bör vid kriser generellt präglas av öppenhet och 
ärlighet. Kommunikation med media bör alltid ha syftet att stärka 
allmänhetens förtroende för kommunen och dess företrädare. 

Kommentera aldrig egen säkerhet, familjens säkerhet eller skyddsfrågor 
utan att kontaktat förvaltningens säkerhets- och informationsansvarig som i 
sin tur tar kontakt med kommunens informationsansvarig och 
säkerhetssamordnare. 
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	7. Barn och vårdnadshavare informeras – förskolechefs ansvar
	8. Personalen erbjuds stödsamtal av psykolog, präst etc – förskolechefs ansvar
	9. Ledningsgruppen (LGR förskola inkl. specialpedagog) tillkallas och fattar beslut gällande deltagande – kontakt med anhöriga etc.
	10. Kontakt med pressen – förskolechefs ansvar
	11. Kondoleans från enheten till anhörig - förskolechefens ansvar (ex. något ätbart såsom fruktkorg)
	12. Bedöm behov av ytterligare insatser och vid behov kontakta överordnad chef
	PERSONAL SOM SKADAS ELLER AVLIDER PÅ FRITID/I HEMMET
	1. Förskolechef har kontakt med anhöriga
	2.  Förskolechef informerar personalen
	3.  Barn och vårdnadshavare informeras – förskolechefsansvar
	4. Personalen erbjuds ev stödsamtal av psykolog, präst etc – förskolechefsansvar
	5. Ledningsgruppen tillkallas och fattar beslut gällande deltagande – kontakt med anhöriga etc.
	6.  Kontakt med pressen – förskolechefs ansvar
	7. Ev. kondoleans från enheten till anhörig – förskolechefens ansvar
	8. Bedöm ytterligare insatser och vid behov kontakta överordnad chef
	UTFLYKTSRUTINER 
	1. Meddela kollegor på förskolan vart utflyktsmålet är.
	2.  Medtag mobiltelefon, närvaro- och telefonlistor, Första hjälpen-väska, samt ev. mediciner till barn som kan behöva dem.
	3.  Gör närvarokontroll när utflykten börjar, medan den pågår och vid dess slut.
	4. Informera barnen om var man får vara.
	5. Kommunicera kollegor emellan vem som har hand om vilka barn.
	6.  Om något barn är borta letar en vuxen medan den andra tar hand om övriga barn.
	OM ETT BARN FÖRSVINNER
	1. Gör upp en snabb plan för genomsökandet av närmiljön.
	2.  Fråga utomstående som befinner sig i området om hjälp.
	3.  Bor barnet i närheten, sök även där. Gå tillbaka till förskolan. En personal stannar kvar och letar. Ring rektor samt vårdnadshavare.
	4. Krisgruppen sammankallas och arbetsuppgifter fördelas. En samordnare utses och stationeras vid telefon.
	5. Anmälan till 112 sker om barnet inte hittats efter 10 minuter. 
	6.  Var beredd på följande frågor från polisen:
	- Vem ringer och vart ifrån? Ange aktuellt telefonnummer.
	- Var och när sågs barnet senast?
	- Hur var barnet klätt?
	- Hur länge och var har du sökt?
	- När åt barnet senast?
	- Har barnet några sjukdomar och eller allergier?
	7. Om barnet hittas informera då polisen, vårdnadshavarna och förskolan.
	8. Möt barnet med ödmjukhet och glädje (ej bannor).
	9. Dokumentera händelseförloppet noga.
	10. Genomför en uppföljning med barn, föräldrar och personal inom en vecka.
	11. Erbjud vårdnadshavarna samtal om händelsen.
	RIKTLINJER OM BARN INTE HÄMTAS FRÅN FÖRSKOLAN
	1. 30 minuter efter hämtningstid passerat kontaktar personalen vårdnadshavare. 
	2. Om man inte får kontakt efter 45 minuter bör man använda sig av kontaktuppgifterna på hjälps oss att hjälpa blanketterna.
	3. Om förskolan inte lyckas upprätta någon kontakt efter 45min kontaktas förskolechefen som ringer 112 och begär socialjouren. 
	4. Om förskolechefen inte är tillgänglig ringer personalen 112 och begär socialjouren.
	HANDLINGSPLAN VID BRAND 
	                  /                                                     
	Påbörja utrymning 
	Vid pulpeten finns anvisningar vad varje pedagog ska göra, första pedagog till pulpeten tar med sig blad 1, andra pedagog blad 2 osv. 
	Blad 1
	 Flaggvakt: Ta med närvarolistan + penna. Ta med brandväskan och telefonen.
	 Samla barnen som är närmast i tamburen  gå ut med dem. Ta emot barn som kommer ut och gå med barnen till uppsamlingsplatsen. Om brandhinder finns gå till närmaste uppsamlingsplats.
	 Vid utevistelse samlas man vid  uppsamligsplats: Grusplanen
	 Kontakta räddningstjänsten tel.nr 0240 86017 eller 0240 86326 för att säkerställa att larmet gått fram.
	 Checka av barnen efterhand som de kommer ut.
	 Varje avdelning ordnar varsitt led för att snabbt se om alla barn kommit ut.
	 OBS! Vid övning tar vi på oss skor och ev jacka vid kallt väder.
	Blad 2
	 Samla resten av barnen.
	 Vid utevistelse samlas man vid närmaste uppsamlingsplats.
	 Ta med resten av barnen till uppsamlingsplatsen OBS! se uppsamlingsskylt. Om brandhinder finns gå till andra gårdens uppsamlingsplats.
	 OBS! Vid övning tar vi på oss skor och ev jacka vid kallt väder. 
	Blad 3
	 Leta igenom alla rummen så att inga barn finns kvar.
	 Om möjligt försök släcka branden eller stänga in den. 
	 Rapportera till flaggbärare.
	 OBS! Vid övning tar vi på skor och ev jacka. 
	Samtidigt:
	 En pedagog/ avd. lokaliserar branden och släcker om det går. Innanför dörren vid stora entrén finns en centralapparat på väggen som talar om i vilken sektor (1 eller 2) som branden/röken finns. Leta genom avdelningen efter barn och personal och om tid finns stäng alla fönster och dörrar. Leta genom resten av förskolan så att byggnaden är tom på människor.
	 Inräkning av barn avdelningsvis och rapportering till flaggbäraren.
	4. Förskolechef eller ställföreträdare s.k. ”Utrymningsledare” ringer 112  OBS! Brandlarmet är inte kopplat till SOS Alarm, utan till brandstationen i Ludvika, så kommunala brandlarmsobjekt ska ringa (för rapport om vad det gäller) räddningstjänsten tel 860 17 alt. 863 26 alt. 86017. Detta gäller även om det är en konstaterad brand
	5. Förskolechef/  ”Utrymningsledare” möter upp räddningstjänsten och informerar 
	6. Flaggbäraren informerar om branden
	7. Utrymningsledare rapporterar till någon i räddningstjänsten om alla är ute eller om någon förväntas vara kvar inne
	8. Utrymningsledaren stannar kvar vid brandbilen tills klartecken givits av Räddningsledaren
	9. Vem ”Utrymningsledaren” är får varje verksamhet/objekt avgöra själva
	11. Vi kontaktar föräldrar och håller barnen samlade till föräldrar anländer. Föräldrars och personalens telefonnummer ska finnas i brandväskan.
	I brandväskan ska finnas: brandflagga, telefonlista till föräldrar, telefonlista till personal, plåster, hushållspapper och en nalle. Väskan hänger i hallen. Handlingsplanen ska finnas bredvid, väl synlig!
	Väskan revideras varje höst och ny personal informeras.
	Träning under året: Under året ska samtliga barn tränas på att gå med brandrepet. Med brandrepet blir det överskådligt hur många barn man har i gruppen. Vi tränar höst och vår (augusti och juni) på att utrymma förskolan och gå med brandrepet till uppsamlingsplatsen, dock utan brandlarm på. 
	Olycksfallsrapport – barn/elev
	Datum   Klockslag     
	Grupp/Klass  Enhet 
	Namn   
	Personal  
	Var hände olyckan?
	Hur gick olyckan till?  
	Vilken skada uppstod? 
	Togs kontakt med skolhälsovården, vårdcentral eller akuten?  
	Förslag på förebyggande åtgärder:
	Var vänlig lämna blanketten till rektorsassistenten för vidare handläggning.
	Underskrift:
	Händelse som kunde medfört olycksfall
	Datum   Klockslag     
	Gurpp/klass  Enhet 
	Namn     
	Personal  
	Hur gick det till (kort beskrivning)?
	Förslag på förebyggande åtgärder:
	Var vänlig lämna blanketten till rektorsassistenten för vidare handläggning.
	Underskrift:
	Arbete inom offentlig verksamhet, som förtroendevald eller anställd, kan innebära en utsatt position. Medverkan i kontroversiella beslut och debatter i infekterade frågor kan skapa reaktioner och känslor och få dramatiska följder. 
	Som förtroendevald eller anställd är det viktigt att vara förberedd på det oväntade även om man vid första tanken inte tror att hot är något som kan inträffa. 
	Kommunens säkerhetspolicy.
	Chefer, säkerhetsansvariga på förvaltningar samt kommunens säkerhetssamordnare.
	Olika typer av hot: 
	- Hot mot person.
	- Hot mot objekt.
	- Hot mot utrustning, exempelvis tele och data.
	- Försändelser med skadligt innehåll.
	- Bombhot.
	Följande är exempel på frågor som man bör ställa sig vid hot: 
	- På vilket sätt har hotet framförts? 
	- Genom telefonsamtal, i brev eller vid personligt möte?
	- Vad är hotets syfte? 
	- Finns det exempelvis hämndmotiv?
	- Riktas hotet mot någon utpekad person?
	Tänk på följande vid hotfull eller livshotande situation:
	- Personlig säkerhet.
	- Handla eftertänksamt.
	- Försök undvika panik.
	- Försök undvika handlingsförlamning.
	- Lita på egen förmåga.
	Vid behov av akut hjälp ring 112
	Rapportera snarast hotsituationer till förvaltningens säkerhetsansvarig eller motsvarande som anmäler hotet till kommunens säkerhetssamordnare och polisen. Det är vanligt att förneka även tydliga varningssignaler. 
	Risk- och hotbildsbedömning görs av säkerhetssamordnare och ansvarig vid berörd förvaltning tillsammans med polisen.
	Hotbildsbedömning görs snarast och delges den hotade tillsammans med förslag till säkerhetsåtgärder. 
	I risk- och hotbildsbedömning ingår också en analys av säkerhetsåtgärder runt närmiljö, resor, bevakning, larm och dagliga rutiner.
	Rutiner ska skapas för bearbetning och analys av erhållen information samt för samtal med den hotade. Säkerhetssamordnare och ansvarig i berörd verksamhet ansvarar för detta.
	Vid en hotsituation utses en kontaktperson/stödperson av ansvarig, till vilken den utsatta personen alltid kan vända sig. 
	Kontaktpersonen ska ha en förteckning över olika vistelseadresser, anhörigas telefonnummer, e-postadresser, nycklar, fordonsregistreringsnummer etc.
	Förhållningssättet till media bör vid kriser generellt präglas av öppenhet och ärlighet. Kommunikation med media bör alltid ha syftet att stärka allmänhetens förtroende för kommunen och dess företrädare.
	Kommentera aldrig egen säkerhet, familjens säkerhet eller skyddsfrågor utan att kontaktat förvaltningens säkerhets- och informationsansvarig som i sin tur tar kontakt med kommunens informationsansvarig och säkerhetssamordnare.

