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Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. 

Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner som du skall 

känna till. 
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Skolans krisgrupp 
Vid tillfällen då skolan drabbas av olycka eller dödsfall eller kommunen drabbas av 

en extra ordinär händelse finns en krisgrupp som snabbt ska kunna organisera sig, 

samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. 

Denna grupp består på Tranemo Gymnasieskola av bl.a. skolledning, skolsköterska, 

och kurator.  

Då elevgrupper har aktiviteter utanför skolan ska detta meddelas via deltagarlista, 

översiktligt program och kontaktuppgifter till expeditionen. 

 

Krisgruppens organisation och telefonnummer 
Namn       Tel. skolan   Mobil   Tel. hem 

Marit Ekstener (gy.chef/rekt)     0325-57 65 01 076-116 86 61  070-372 53 80  

Lars-Gunnar Johansson (rekt.)   0325-57 65 09 073-148 32 99  072-721 23 24 

Christofer Ramsing (bitr.rekt.)   0325-57 65 15 073-148 32 04  070-558 45 76 

Jessica Snygg (kurator)     0325-57 65 14 076-643 09 75 

Gudrun Karlsson (skolsköt.)      0325-57 65 06  073-148 32 65  070-374 03 28 

Susanne Elofsson (lärare)      0325-57 65 23    070-696 85 19 

  

Telefonnummer till resurspersoner på skolan 
Namn       Tel. skolan   Mobil   Tel. hem 

Bruno Dahlqvist (vaktm.) f.m.   0325-57 65 04  nås från 65 04  070-679 51 41 

Johannes Grundén (vaktm.)e.m.0325-57 65 04 nås från 65 04 

Marianne Jarl (adm./vxl)     0325-57 65 00 

Hanna Wensby (adm.)     0325-57 65 02     

Catharina Claesson (adm.)     0325-57 65 07    
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Övriga viktiga telefonnummer 

Giftinformationscentralen 112 (begär giftinformation om mycket akut) 

   010-456 67 00 (mindre akut) 

Polis    114 14 

Räddningstjänst   112 

Sjukvårdsupplysning   1177 

SOS International   +45-70 10 50 50 

(www.sos.eu/se/kontakt/)  

Södra Älvsborgs sjukhus (Borås)  033-616 10 00 vxl 

Tranemo kommun, växel  0325-57 60 00 

Tranemo kommun, POSOM-gruppen 0325-57 60 38 

Tranemo pastorat, växel  0325-61 20 00 

Tranemo pastorat, diakon  0325-61 21 66 

Tranemo pastorat, präst   0325-61 21 31, 61 21 50 

Tranemo vårdcentral   0325-472 10 

 

Försäkringar  

Elever - Protector  +46 08-410 637 00 

(www.protectorforsakring.se)  

 

Personal - If (för info)  0771-56 00 00 

 

If Assistance (dygnet runt) +46 8 792 73 33 

 

 

Vid större katastroflarm/extra ordinära händelser där vi är berörda kontaktar 

kommunens krisstödsgrupp/POSOM oss på skolan. (POSOM = psykiskt och socialt 

omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer)  

  

http://www.sos.eu/se/kontakt/
http://www.protectorforsakring.se/
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Rutiner vid dödsfall, sjukdom, omfattande olycka som berör 

verksamheten 
 

A. Om elev avlider 

-sjukdom 

-olycka 

-suicid 

1. Den som får information om dödsfallet kontaktar omedelbart rektor. 

a. Rektor säkerställer att informationen är korrekt. 

b. Rektor sammankallar krisgruppen och klassföreståndare (klf) för 

planering och fördelning av fortsatt arbete. 

c. Rektor sköter i förekommande fall kontakter med sektionschef/BKU 

samt massmedia. 

2. Vid informationen till personal och elever, efter samråd med vårdnadshavare eller 

annan närstående person: 

Vid olycka - olycksförloppet redogörs noga. Ev. bjuds polis, ambulans eller 

räddningstjänst in så snart som möjligt. 

Vid sjukdom – beroende på hur informationen varit under sjukdomsförloppet görs en 

kartläggning av sjukdomen och hur slutskedet var. Detta görs av skolsköterska och 

ev. vårdnadshavare/föräldrar. 

Vid suicid – tonvikten läggs på samtal med berörd klass och övriga berörda elever. 

Det finns en dokumenterad risk för spridning av självmord därför bör experthjälp 

anlitas på tidigt stadium ex BUP. När man talar om självmord är det viktigt att 

poängtera att alla problem är övergående och kan lösas på andra sätt än självmord. 

3. Rektor informerar berörda lärare. Även en skriftlig information ges ut (säkerställer 

att alla får sammainformation). 

4. Berörda klasser informeras av undervisande lärare första lektionen. Berörda andra 

kamrater på skolan informeras av resp. klf. Glöm inte de elever som börjar senare 

under dagen. Stödgruppen finns som resurs. 

5. Flaggning sker efter första rasten. Aktuell klass och andra berörda inbjuds att 

medverka. 

6. Ett samtalsrum upprättas vid behov, där personal från EHG finns.  
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7. Minnesstund arrangeras, som hålls av präst, eller annan lämplig person. Efter 

minnesstund hålls samling med resp. klass, kamratgrupp där klf deltar. 

8. I konferensrummet ordnas ett fotografi på den avlidne, bord med ljus, blomma och 

minnesbok. 

10. Dödsannons i tidningen samt blommor till begravningen ombesörjs av 

krisgruppen. Annonsen i tidningen sker efter samråd med vårdnadshavare och får 

inte annonseras före anhörigas dödsannons. 

11. Kamrater och personal vill kanske delta på begravningen. Rådgör med 

vårdnadshavare om detta. 

12. Den avlidnes klasslista, grupplista etc. omarbetas omgående och distribueras till 

samtliga. 

13. Påminn om elevens bortgång vid sommar-/julavslutningen. 

14. Rektor ansvarar för uppföljningen för inblandad personal först efter 

begravningen, sedan efter ca 2 månader. 

15. Dokumentation sker stegvis av krisgruppen. 

 

B. Dödsfall eller allvarlig olycka/sjukdom inträffar i skolan 

1. Första hjälpen ges av någon personal. Först på plats larmar 112. Expeditionen 

kontaktas skyndsamt och meddelas vad som hänt.  

2. Rektor samlar, vid behov, krisgruppen samt berörd klf och fördelar arbets-

uppgifter. Viktigt att elever och personal som sett olyckan/tillbudet fångas upp. Vid 

behov inrättas jourrum där EHG finns tillgängligaför samtal. 

a. Anhöriga underrättas om vad som hänt och skolans vidare åtgärder. 

b. Klassen och berörda lärare underrättas om fakta om händelsen och om 

skolans vidareåtgärder. 

c. Vid dödsfall är polis ansvarig för information till anhöriga. 

d. Kontakter med ev. massmedia och sektionschef/BKU ombesörjs av 

rektor. 

e. Anmälan till Arbetsmiljöinspektionen görs av rektor. 

f. Skolans skyddsombud informeras. 
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C. Om elev drabbas av svår sjukdom/skada 

1. Den som får information om det inträffade kontaktar skyndsamt expeditionen, 

som meddelar klf, rektor och skolsköterska. 

2. Den rektor utser kontaktar vårdnadshavare och elev för samråd om fortsatt 

information. 

3. För intern information ansvarar rektor/krisgrupp. 

 

D. Om elevs förälder eller syskon avlider 

1. Den som får information om det inträffade kontaktar omedelbart klf. 

2. Klf kontaktar skolsköterska/kurator. 

3. Klf talar med eleven/förälder om vilka uppgifter som får lämnas till klassen samt 

hur dessa ska presenteras. Det underlättar t.ex. om klasskamraterna vet hur eleven 

vill att de ska förhålla sig till det som hänt (t.ex. om de ska ta initiativ till samtal eller 

eleven själv vill bestämma när han/hon vill prata om det). Diskutera sorg och 

sorgereaktioner med klassen. 

4. Klf informerar klasskamrater och övriga berörda lärare. 

5. Klassen beslutar om ev. blommor, eller annan kondoleans som klf ombesörjer. 

Detta bekostar skolan. Kondoleans sker efter att familjens dödsannons varit i 

tidningen. 

6. Klf eller någon ur EHG följer upp elevens mående och situation under en längre 

tid – behövs ytterligare stöd? 

 

E. Om personal avlider 

1. Den som får information om dödsfallet kontaktar rektor. 

a. Rektor säkerställer att informationen är korrekt. 

b. Rektor sammankallar krisgruppen för planering och fördelning av 

fortsatt arbete. 

2. Rektor informerar muntligen personalen. Även en skriftlig information ges 

(säkerställer att alla får samma information). Glöm inte de som börjar senare under 

dagen. 

3. Berörda klasser informeras av undervisande lärare under första lektionen. Glöm 

inte de elever som börjar senare under dagen. 
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4. Flaggning sker efter information getts. 

5. Dödsannons i tidningen sker efter samråd med anhöriga och får inte annonseras 

före anhörigas dödsannons. 

6. Blommor till begravningen ombesörjs av rektor. 

7. Minnestund arrangeras, som hålls av präst, eller annan lämplig person. Efter 

minnesstund hålls samling med berörda klasser. 

8. Om en lärare avlidit är målet att snarast återföra berörda klasser i normala rutiner. 

 

F. Omfattande eller större olycka som berör verksamheten 

1. Rektor sammankallar krisgruppen snarast. 

2. Rektor ansvarar för att saklig information lämnas till elever, personal och 

anhöriga. Informationen ges muntligt, men även skriftligt för att säkerställa att alla 

fått samma information. Olycksförloppet redogörs noga. (ev. bjuds polis, ambulans 

eller räddningstjänst in.) 

3. Ett samtalsrum inrättas där personal från krisgruppen finns för samtal. 

4. Rektor ansvarar för kontakter med sektionschef/BKU samt massmedia.  

OBS! Vid större trafikolycka informeras Radio Sjuhärad och Riksradion genom 

räddningschefens försorg 

5. Vid dödsfall se handlingsplan för om elev/personal avlider. 

6. Uppföljningssamtal sker efter behov. 
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Lathund för ansvar och uppgifter vid omfattande olycka 

Krisgrupp 

Vid tillfällen då skolan drabbas av olyckshändelse finns en krisgrupp som snabbt ska 

kunna organisera sig, samla in och lämna riklig information samt stödja elever, 

personal och anhöriga. Gruppen består av gymnasiechef, rektorer, skolsköterska 

samt kurator och vid behov annan person. 

Krisgruppen kartlägger situationen och kontrollerar fakta. Det är av yttersta vikt att 

informationen som krisgruppen ska ge är korrekt och detaljerad. Viktiga 

frågeställningar: 

•Vad har hänt? 

•Var? 

•Vilka är inblandade? 

•Skador, omkomna, vilka? 

•Vart har de transporterats? 

•Vem är informationsansvarig på olycksplatsen? 

•Vilken information har förmedlats? 

•Hur är situationen nu? 

Krisgruppen bedömer om fler resurspersoner behöver ringas in (kommunens 

POSOM-grupp, BUP, skolpsykolog m.fl.).  

Krisgruppen bedömer om en allmän samling för elever och personal ska hållas eller 

om resp. klf samlar klasserna för information. Krisgruppen samlar berörda elever 

och klf till samling.  

Rektor  

Informera elever, personal och anhöriga om vad som hänt och var man kan nå 

krisgruppen.  

Ansvara för att en allmän samling hålls för elever och personal i studiehallen.   

Ansvara för kontakt med massmedia och myndigheter.  

Anordna minnesstund med tyst minut vid dödsfall.  

Kontakta elevkårens ordförande. Inställning av ev. skolfester.  

Kontakta klassföreståndare och informera om samling i konferensrummet med 

berörda elever och stödgruppen.  
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Underrätta berörda undervisande lärare. Ringa dem hem vid behov.  

Ansvara för personalens ev. förändrade arbetsuppgifter.  

Skolsköterska  

Kontakta sjukhuset för att få saklig information om olyckan och skadade.  

Hjälpa kamrater att få tillfälle att besöka eventuella skadade som blivit inlagda på 

sjukhuset.  

Informera anhöriga om skolförsäkring.  

Delta i stödgruppens krisbearbetning.  

Planera för efterbearbetning.  

Kontakta föräldrarna för besök av skolsköterska/kurator.  

Kontakt med katastrofgruppen på sjukhuset vid behov.  

Ansvara för ”Krislådan” (vit duk, ljusstakar, ljus och handlingsplanen)  

Kurator  

Kontakta sjukhuskyrkan.  

Ordna minnesstund och tillfälle för kamraterna att säga adjö.  

Beakta de anhörigas önskemål i samband med begravning.  

Kontakta föräldrarna för besök av kurator/skolsköterska.  

Kontakt med katastrofgruppen på sjukhuset vid behov.  

Kontakt med socialtjänsten vid behov. 

Delta i stödgruppens krisbearbetning. Planera för efterbearbetning.  

Administratör  

Telefonsamtal angående olyckan kopplas till rektor.  

Ringa in resurspersoner vid behov på krisgruppens begäran.  

Beställa blommor till anhöriga från skolan samt till minnesstunden. 

Vaktmästare 

Ansvara för praktiska frågor såsom lokaler, transporter och material. Ett samtalsrum 

bör exempelvis iordningställas. 

Flaggning. 
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Tänk på! 

Klassläraren ska vid behov hela första dagen ha hjälp av någon i krisgruppen. 

Eleverna ska inte skickas hem utan att föräldrarna kontaktats. 

Skolsköterska eller skoladministratör på gymnasiet meddelar rektor på ev. syskons 

skola inom kommunen. 

Tala med eleverna och observera deras behov. 

Vår tystnadsplikt! 


