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Inledning 
 

Målet med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland barn/elever och anställda ge ett bra 

omhändertagande av drabbade och att ge stöd åt de anställda som har ansvar i sådana situationer. 

Alla enheter ska ha en krisplan som aktiveras vid allvarliga händelser. Vid allvarliga händelser 

eller olyckor som berör flera enheter och/eller drabbar ett flertal personer ska dels krisplanen 

aktiveras men stöd ges via kommunens POSOM grupp (Psykologiskt och socialt omhänder 

tagande. 

 

Om en allvarlig olycka, dödsfall eller annan traumatisk händelse inträffar där barn/elever, lärare 

eller övrig personal är inblandad ska detta omedelbart meddelas skolledningen som därefter har 

till uppgift att kontrollera att informationen är korrekt. Berörd rektor/förskolechef fattar sedan 

beslut om krisgruppen ska sammankallas samt eventuell annan berörd personal t ex klass-

föreståndare. Utifrån den aktuella händelsen sker sedan fortsatt planering.  

 

Rektor har det direkta ansvaret för att åtgärder vidtas och leder det och ansvarar för att personal 

och barn/elever blir informerade samt får hjälp och stöd. Detta sker i samråd med krisgruppen. 

Vid dödsfall är det polis ev. tillsammans med präst som underrättar. Viktigt att tänka på att 

informera personal som är ledig eller sjukskriven samt övriga personer som t ex personal som 

hör till kök. 

 

 

1. Förebyggande arbete 
Vi pratar om vilka olyckor som kan inträffa med barn/elever och vuxna som arbetar på 

enheterna. Vi genomför brandövning minst en gång per termin och bussutrymning en gång per 

läsår. 

 

Rektor/förskolechef 

 Ansvarar för att krisplanen revideras en gång per läsår 

 Eventuella ändringar rapporteras till administratör som uppdaterar 

Personal 

 Kontrollerar anhöriguppgifter i pärmen 

 Ser till att det finns aktuella klass-/barnlistor i pärmen. 

 Lämnar ut blankett ”Närmast anhörig till barn/elev” inom två veckor efter terminsstart. 

Blankett till nyinflyttad elev under läsåret. Ändringar meddelas till administratör. 

 Administratör uppdaterar barn/elevregister och uppgifterna blir tillgängliga för personal 

via Dexter/V-klass 
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2. Vad är en kris? 
 

En kris kan uppstå i samband med ”en livssituation då inte tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra den aktuella 

situationen.” Man är ej mentalt förberedd inför traumat. (Johan Cullberg, Kris och utveckling, 

1992)  

 

Vanliga reaktioner vid traumatisk kris:  

 Overklighetskänsla och vantro: Det har inte hänt - är bara en dröm  

 Rädsla och förvirring: Rädsla för att jag själv ska dö eller att familjen ska drabbas  

 Skuldkänslor och magitänkande: Småsaker som skett före olyckan tillmäts större betydelse 

formas om till varsel för vad som senare kommer att hända.  

 

För att kunna hjälpa en människa i kris att överleva och leva vidare med den nya realiteten och 

att vilja se framåt är det viktigt förstå de olika yttringar eller tillstånd som kris kan ta sig i uttryck 

i. 

 

Johan Cullberg delar in krisen i fyra faser.  

 Chockfasen (Varar från ett ögonblick till några dygn)  

 Reaktionsfasen (Varar upp till några månader)  

 Bearbetningsfasen (Varar från ett halvår till ett år)  

 Nyorienteringsfasen (En fas utan avslutning)  

 

Chockfasen  
Vanliga reaktioner:  

 Overklighetskänslor – som på film.  

 Omedelbar förtvivlan rop, skrik, gråt kan övergå till  

 Känslomässig förlamning – som bedövad, apati – vill inget, kan inget.  

 Förvrängd tidsuppfattning.  

 

Kroppsliga symptom:  

Hjärtklappning, hög puls, svettningar, illamående, yrsel, toalettbehov, magont  

Tänk på:  

 Lämna ej personen ensam. En chock behöver inte synas.  

 Den drabbade behöver omsorg och omvårdnad. Stig Johnssons 4 H:  

 

Håll om, Håll ut, Häll i, Håll tyst – i akutskedet vid en olycka)  

 En person i chock är ej mottaglig för information och goda råd.  

 

Reaktionsfasen  
Vanliga reaktioner:  

 Hjärnan har uppfattat, men hjärtat vill inte ta emot.”  

 Chockfasens skydd avtar.  

 Börjar ta in verkligheten som tränger sig på, förnekelse. Vill inte ta in hela verkligheten.  

 Ältar problemet.  

 Skuldkänslor över att vara bland de överlevande.  

 Aggressioner mot alla, också mot den döde.  

 Regredierar, blir barnslig, andra får ta över.  



 

5 

 

 

 Koncentrationssvårigheter och minnesproblem.  

 

Kroppsliga symptom:  

 Sömnsvårigheter.  

 Nedsatt immunförsvar.  

 Psykosomatiska reaktioner som värk i olika delar av kroppen.  

 

Tänk på:  

 Ej medicin. Den drabbade måste få släppa sitt försvar och att ta in verkligheten.  

 Man måste gå igenom hela smärtan. Minnen, tankar, allt måste bearbetas.  

 Många drabbas av social isolering, många personer mister upp till 60 % av vännerna pga. 

    felaktigt hänsynstagande.  

 Ekonomiska problem, mindre intäkter, försummar sin ekonomi.  

 

Bearbetningsfasen  
Vanliga reaktioner:  

 Förlusten upplevs som varaktig. Man accepterar det som hänt.  

 Individen vänder sig mot framtiden istället för att älta det förgångna.  

 Lär sig nya sociala roller.  

 

Symptom:  
Den som inte kommer vidare bör få professionell hjälp för att kunna komma vidare och orientera 

sig utåt igen. (”Av skadan blir man inte klok. Av skadan blir man skadad.”)  

 

Tänk på:  

Varning för överbeskyddande omsorg. Den förstärker overklighetskänslan.  

Långvarig overklighetskänsla förhindrar anpassning av ny realitet. Individen behöver omsorg. Vi 

hjälper personen med konfronterande omsorg för att verkliggöra att det som hänt har hänt. 

(Dagfinn Winje, chefspsykolog på Haugelandssjukhuset i Bergen. Måbydalsolyckan)  

 
Nyorienteringsfasen  

 Den drabbade har arbetat sig igenom krisen och ser hoppfullt på framtiden.  

 Det som hänt finns alltid med som ett ärr men ses inte längre som ett hinder för framtiden.  

 Döden är en del av livet. Den drabbade kan nu leva vidare och åter vara med i livet.  

 

”Det är normalt att bete sig onormalt i en onormal situation”. 

 

 

3. Råd till den som hjälper 
 

 Visa vanlig medmänsklig omsorg – men ta inte över 

 Ge den drabbade värme och vila 

 Fråga den drabbade om den vill ha dig där men lämna inte den drabbade ensam 

 Var dig själv, var ärlig mot den drabbade 

 Lyssna mer än du talar 

 Var inte rädd för tystnaden 

 Låt den drabbade få uttrycka alla sina känslor; förtvivlan, vrede, smärta, skuld.  
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 En del frågor har inga svar – men ta frågorna på allvar 
 Ingenting är bråttom, förhindra förhastade beslut. Tillåt såret stå öppet. 

 
 

4. Allvarlig olycka 
 

Akuta åtgärder på olycksplatsen 

 Den/de som först kommer till olycksplatsen ringer 112 (ambulans/polis/räddningskår) 

 Ge första hjälpen 

 Se till att vuxen finns hos den som är skadad. 

 Trösta och lugna. 

 Håll obehöriga borta från olycksplatsen. 

 Informera rektor/förskolechef. 

Krisledningsgruppen samlas 

Rektor/förskolechef samlar krisledningsgruppen för att informera, diskutera och bedöma: 

 Händelsens omedelbara effekter på barn/elever och personal. 

 Vilka personer som har behov av särskild uppföljning och hjälp. 

 Behov av hjälp utifrån, t ex POSOM-gruppen 

 Arbetsuppgifterna fördelas och tillgänglig information skrivs ned. 

 Krisledningsgruppen gör en upp en plan för arbetet de närmaste timmarna. 

 Tid och plats för återsamling beslutas 

 

Information 

Rektor/förskolechef samlar personalen för kort information. OBS! Viktigt att även informera 

personal som är ledig. 

 Fakta om händelsen. 

 Vilka omedelbara åtgärder som sätts in. 

 Planer för vidare åtgärder t ex återsamling för personalen. 

 Hantering av massmedia. 

 Personalen erbjuds möjligheter att samtala om och bearbeta händelsen. 

 

Övriga barn/elever och föräldrar informeras efter att krisgruppen har bedömt vilken information 

som ska ges. Det är viktigt att den drabbades familj godkänner innan informationen sprids. 

 

Information ges till utbildningschef/biträdande utbildningschef, växel/medborgarservice och ev 

andra arbetsplatser. 

 

 

5. Allvarlig sjukdom 
 

 Den som först får kännedom om barnet/elevens sjukdom kontaktar rektor/förskolechef 

och skolsköterska. 

 Rektor/förskolechef beslutar om krisgruppen behöver samlas. 
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 Föräldrar och barn/elev bestämmer vilken information som ska ges till kamraterna på 

skolan/förskolan. Det är viktigt att deras önskemål respekteras. Undervisande lärare bör 

få kunskap om barn/elevs tillstånd för att på bästa sätt vara ett stöd i skolarbetet. 

 Personalen håller regelbunden kontakt med hemmet. 

 Kamraterna i gruppen/klassen skickar personliga meddelande, teckningar, brev etc. 

Barnet/eleven/föräldrar bedömer, ev. tillsammans med sjukvårdspersonal, om besök på 

sjukhus eller i hemmet är möjligt. 

 Barn/elev har, om sjukdomen tillåter, rätt enligt skollagen till särskild undervisning på 

sjukhus, i hemmet eller på annan lämplig plats. 

 

 

6. Dödsfall 
 

 Den som först får kännedom om dödsfallet kontaktar rektor/förskolechef som 

sammankallar krisgruppen och informerar övrig personal. 

 Familjen underrättas alltid av polis, sjukhus eller präst 

 Berörd grupp/klass underrättas av personal samt någon/några ur krisgruppen. 

 Övriga barn/elever och föräldrar informeras av personal. Det är viktigt att familjen till 

den drabbade har godkänt den information som ges ut. 

 När alla berörda har blivit informerade hissas flaggan på halv stång. 

 Försök skapa en lugn stämning och låt barnen/eleverna prata om sina känslor och tankar. 

 Ta reda på hur familjen vill att det som har skett ska hanteras. 

 Håll kontakten med familjen genom blommor, besök, telefonsamtal eller vad som känns 

bra. 

 

 

7. Hot och våld 

 

Definitioner 

 Ett hot är ett tillkännagivande eller en varning med ord och/eller genom handling att man 

ämnar vålla någon obehag eller skada. Att känna sig hotad är en individuell upplevelse. 

En sådan upplevelse skall alltid tas på allvar oavsett omgivningens tolkning av 

situationen. 

 Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar 

och orsakar fysisk smärta. 

 Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot person, 

egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan 

handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det psykiska 

våldet kan också vara materiellt som aggressiva handlingar riktade mot materiella ting 

som skapar oro och rädsla. 
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Mål 

Skolan/förskolan ska vara en positiv och trygg miljö för enhetens barn/elever och personal. 

Målet är att hot- och våldssituationer inte ska förekomma. 

 

Kartläggning av risker 

Riskerna för hot- och våldssituationer kan vara särskilt stora vid följande situationer. 

 vid kontakt med nya barn/elever/vårdnadshavare, då personkännedomen är ringa 

 vid konfliktsituationer  

 vid ensamarbete 

 då ny och orutinerad personal påbörjar sin anställning 

 vid möten med alkohol och drogpåverkade personer 

 

 

8. Förebyggande åtgärder  
 

Värdegrund och bemötande 

Bemötandet av barn/elever/vårdnadshavare och att lära känna dem väl är en viktig grund i 

arbetet och för att kunna förebygga hot- och våldssituationer. Det är viktigt att kontinuerligt 

reflektera i personalgruppen kring vad som är ett gott bemötande i olika situationer. Samtal ska 

återkommande föras kring arbetsplatsens värdegrund, både i personalgruppen och med 

barn/elever individuellt. Värdegrunden ska lyftas fram i de inledande mötena som hålls med 

varje barn/elev och vårdnadshavare individuellt. Personalen ska uppmärksamma på relationer 

eller mönster mellan barnen/elever. 

 

En viktig förebyggande åtgärd är att sträva efter ett gemensamt förhållningssätt bland 

personalen, för att skapa tydlighet och förutsägbarhet för barnen/eleverna. Särskilt viktigt att inte 

utlova något som inte går att genomföra. Besvikelser skapar frustration.  

 

Elever i skolan ska ha möjlighet att påverka sin vardag och verksamhetens innehåll utifrån 

Skollagen och läroplanerna som styr de olika verksamhetsformerna. Klassråd ska hållas varje 

vecka med möjlighet att föra fram synpunkter och hitta gemensamma lösningar. Personal ska 

vara observant på varningssignaler och uppmärksamma kränkande eller riskfyllt beteende direkt.  

 

Två gånger per år, i samband med verksamhetsmöte, ska aktuella rutiner och eventuella tillbud 

och händelser som har inträffat gås igenom och personal ska reflektera kring dessa. 

Barnen/elevernas, vårdnadshavares och personalens upplevelse av bemötandet mäts i åter 

kommande enkätundersökningar. Resultaten analyseras och bidrar till utveckling av 

verksamheten. 

 

Rutin vid uppmärksammad risk 

Om någon personal/elev/barn uppfattar att det finns eller kan finnas en risk för hot- och 

våldssituation i förhållande till något av barnen/eleverna/personalen gäller följande: 

 Informera rektor/förskolechef om upptäckt av risk för hot och våld. 

 Rapportera kränkningar till närmaste chef. 

 Kartlägg risker liksom bemötanden som kan ta bort/minska riskerna för hot om våld. 

Görs i samband med kartläggning av Likabehandlingsplan och planen mot diskriminering 

och kränkning 
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 Gör en handlingsplan med uppföljningsdatum. Tänk särskilt på: 

o Lyhördhet inom arbetsgruppen. 

o Stödresurser att ta till (t ex handledning, kurator, skolsköterska, 

Företagshälsovården). 

o Personal och barn/elever pratar ihop sig om lämpligt bemötande. 

 

 Se varningssignalerna: 

o Spända muskler 

o Ansiktsuttryck 

o Blicken börjar fladdra 

o Gesterna blir ryckiga, yviga 

o Röstläget ändras 

o Uttryckssättet blir annorlunda 

o Slänger saker, slår i bord, stampar i golvet 

o Uttalar hot 

o Tar tag i ens kläder 

o Börjar knuffas eller slår och sparkar 

 

 Använd samtalsunderlag för våldsriskbedömning (bilaga 1) som stöd vid samtal med 

personalvårdnadshavare/elever/barn. 

Säkra samtal 

Vid samtal där det finns en osäkerhet, eller en misstanke om att samtalet kan innebära ett 

potentiellt hot, skall det genomföras av två personal. Tänk på din placering i rummet så att du vid 

behov snabbt kan ta dig därifrån. 

 

Säkra besök 

Barn/elever och personal får ta emot besök på skolan efter att ha anmält det. Man ska alltid risk-

bedöma besök på skolan om detta kan innebära hot eller våld, detta görs av den som beslutar om 

eventuella besökare. Besök av person som kan tänkas utgöra ett hot mot någon på 

skolan/förskolan kan förbjudas. 

 

Larm och säkerhet 

Vid behov av att larma så är det akut telefonnummer 112, SOS Alarm, vid anmälan som inte är 

akut är det telefonnummer 114 14, polisens anmälningscentral. 

 

 

9. När någon hotas, vid våld  
 

Rutin vid hotfulla eller våldsamma situationer 

 Gå inte emellan i fysiska konflikter. 

 Vid upplevelse av hotfulla situationer, våld eller hot om våld, LARMA. Tillkalla 

uppmärksamhet från annan personal. 

 Tillkalla polis. 

 Om slagsmål utbryter eller hot går över till handgripligheter ska polis alltid kontaktas. 



 

10 

 

 

 Se över om någon har blivit skadad. Vid allvarlig skada ring 112, SOS Alarm. Vid 

mindre allvarlig skada ring 1177, Sjukvårdsupplysningen.  

 Informera närmaste chef direkt som samlar till krismöte om behov finns. 

 Allt våld, fysiskt såväl som psykiskt, skall anmälas till socialtjänst och polis. Anmälan 

görs av rektor/förskolechef. 

 Informera vårdnadshavare om barnet/eleven är omyndig om vad som hänt, och även om 

att anmälan görs till polis och socialtjänst. 

 Alla former av hot, våld och trakasserier ska dokumenteras.  

 Vid skadegörelser bör inblandade elev/er ersätta hela eller delar av kostnaden för 

reparation/inköp i samråd vårdnadshavare.  

 

Rutin vid hot eller våld utifrån 

 Larma och ring SOS 112. 

 Lås skolan och sätt elever och personal i säkerhet. 

 Se över om någon har blivit skadad. 

 Dagtid vardag informera rektor om händelsen. Rektor/förskolechef samlar till krismöte 

om behov finns. 

 Dokumentera händelsen och dokumentera i incidentrapport (bilaga 2) 

I övrigt se säkerhetsinstruktioner för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun. 

 

Inrymning 

Inrymning innebär att barn/elever och personal stänger in sig i klassrum eller annan lokal. 

Genom att låsa dörren och /eller barrikadera den blir det svårare för en gärningsperson att 

komma in. Det är också en fördel om det går att gömma sig, att vara tyst och om möjligt täcka 

för eventuella fönster. Hur bra en inrymning fungerar beror på hur skolans/förskolans lokaler är 

utformade. Det är därför viktigt att ha sett över lokalernas utformning och hur en inrymning 

skulle kunna fungera i praktiken. 

 

Vid inrymning: 

 Sök skydd efter golvet 

 Släck belysningen 

 Sätt mobiltelefoner på ljudlöst 

 Titta inte ut genom fönster eller dörrar 

 

Utrymning 

Utrymning innebär att barn/elever och personal lämnar skolan/förskolan för att söka skydd. 

Utrymning kan vara lämpligt då lokalernas utformning inte ger det bästa skyddet och det bedöms 

att barn/elever och personal kan fly utan att bli upptäckta. Utrymning kan också vara den lämp-

ligaste metoden om barn/elever och personal redan befinner sig utomhus.  

 

Utestängning 

Utestängning innebär att man stänger ute gärningspersoner. Detta kan ske genom att t ex låsa 

eller barrikadera ingångar. 
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10. Hot eller våld mot personal 
 

Rutin vid hot eller våld mot personal 

 Ta hand om den drabbade. 

 Ta kontakt med rektor/förskolechef. Om denna inte kan nås, biträdande utbildningschef 

alternativt verksamhetschef. 

 Samla in fakta om händelsen och dokumentera i incidentrapport (bilaga 2) 

 När någon i personalen har mottagit ett hot skall rektor alltid informeras, som i sin tur 

informerar övrig personal.  

 Eventuell polisanmälan, tillbudsrapport och anmälan om arbetsskada hanteras av rektor.  

 

Omedelbart efter händelsen 

Rektor/förskolechef ansvarar för att: 

 Tala med den drabbade och tillsammans med denna bedöma skadan. Dokumentera 

fysiska skador (ta kort). 

 Eventuellt ordna för kontakt med eller transport till sjukvård för medicinsk och/eller 

psykiatriska insatser (begär eventuellt läkarintyg). Se till att någon följer med den 

drabbade. 

 Informera övrig arbetsgrupp snarast möjligt. 

 I samråd med den drabbade ordna hemresan. 

 Undersöka om den utsatta kommer att vara ensam hemma och att kontakta anhörig/vän 

om den utsatta så önskar. 

 Bedöma och ombesörja i de fall polisanmälan skall göras omedelbart. 

 Bestäm fortsättningen – hur skall verksamheten förhålla sig till den som har uppträtt 

våldsamt, eller uttalat hot om våld eller hot. 

 Om arbetsplatsen utryms, ska tydliga markeringar sättas upp för att förhindra att någon 

går in i byggnaden. 

Om någon chef inte är på plats, tar personal i tjänst ett aktivt ansvar i avvaktan på att chefsperson 

kan nås. 

 

Veckan efter händelsen 

Rektor/förskolechef ansvarar för att: 

 Samla personalen och den drabbade för genomgång av händelsen. Låt vittnen och den 

drabbade när det är möjligt informera om vad som hänt. Ge tid och utrymme för 

reflektion kring den personliga upplevelsen av händelsen och om det kvarstår problem. 

Frågor kring polisanmälan och rättegång bör tas upp. 

 Om så är möjligt bör återkoppling ske mellan den skadade och gärningsmannen för att 

informera om polisanmälan och den anmäldes inställning. 

 Vid behov skall en återsamling av arbetslaget inom något eller några dygn, beroende på 

händelsens art. 

 Dokumentera händelsen tillsammans med den drabbade på avsedd blankett. 

 Bedöma och i förekommande fall ombesörja polisanmälan när det skall göras omedelbart 

 Boka tid hos företagshälsovården för samtalskontakt och eventuell gemensam debriefing 

i personalgruppen. 

 Göra arbetsskadeanmälan. 

 Avgöra om anmälan till arbetsmiljöverket ska göras. Arbetsmiljöverket kontaktas tfn 

031-743 72 00. Allvarliga personskador eller tillbud ska anmälas till yrkesinspektionen. 
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 Om den anställde har haft sjukfrånvaro med anledning av hot- och våldssituation ska 

rektor/personalansvarig tillsammans med personalenheten bedöma om lön eller sjuklön 

ska utgå. 

 Planera den fortsatta tjänstgöringen, vid behov även med läkare 

 Dokumentation i eventuell personakt skall göras. 

 Vid hot eller våld mot personal avgör alltid enhetschef, efter samråd med den skadade, 

om polisanmälan skall göras. Om polisanmälan görs skall arbetsmiljöverket kontaktas.  

 Tillsammans med personal planera för hur den fortsatta kontakten med eleven skall se ut.  

 

Uppföljning efter 1 månad, 3 månader samt eventuellt 6 månader 

Rektor ansvarar för att 

 Ha uppföljande samtal om eventuella problem som kvarstår. 

 Sjukfrånvaro följs upp. 

 Sammanställa förslag till åtgärder kring det aktuella fallet och för arbetsplatsens 

systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Vid kallelse till polisförhör 

Den drabbade informerar närmaste chef så snart kallelse sker till polisförhör eller rättegång. 

Närmaste chef ansvarar för att den drabbade skall ha stöd från chef, kollega eller annan person 

under polisförhör och vid eventuell rättegång. 

 

 

10. Rapport och anmälan 
 

Rutin för incidentrapportering 

Alla former av hot, våld och trakasserier ska dokumenteras. Personal i tjänst skriver 

incidentrapport, se bilaga 2. Rapporten lämnas till rektor och skyddsombud. 

 

Rutin för polisanmälan 

Eventuella incidenter skall alltid anmälas till närmaste chef som även ombesörjer polisanmälan. 

Anmälan görs formellt i arbetsgivarens namn och undertecknas av anmälande chef. Den som 

utsatts för våld eller hot betraktas som målsägande och något åliggande för denne att göra 

polisanmälan finns inte. Som huvudregel ska hot och våld alltid polisanmälas. 

 

Tillbudsanmälan 

Eventuella incidenter skall alltid anmälas till rektor/förskolechef. Om en händelse eller situation 

varit av sådan karaktär, att den kunnat medföra någon form av personskada för personal, skall 

detta anmälas som ett tillbud. Här kan nämnas situationer där elever hotar personal utan att 

omsätta hotet i handling. I sådana fall kompletteras polisanmälan med en tillbudsanmälan. 

Händelsen behandlas vid nästa samverkansmöte. 
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Bilaga 1 

 

Samtalsunderlag för våldsriskbedömning 
 

Har personen själv utsatts för våld? 

• Har du blivit utsatt för misshandel eller hot?   

 

Finns en förmåga att hantera ilska? 

• Hur brukar du lösa konflikter?                          

• Hur gör du när du blir arg? 

 

Tidigare våldsbenägenhet? 

• Har du slagits någon gång?                             

• Hur länge sedan var det? 

• Hur många gånger har du slagits? 

• Vem brukar det vara som du slåss med eller som du slår? 

 

Negativ attityd, lätt kränkt? 

• I vilka situationer har det hänt?                        

• Vad brukar det vara som gör att du slåss? 

• Vad provocerar dig? 

• Hur slåss du? 

• Vad tänker du om det? 

• Bekymrar det dig? 

 

Missbruk? 

• Brukar du slåss i samband med att du är påverkad av någon substans?  

 

Skyddsfaktorer? 

• Har du en nära relation till någon som bryr sig om dig? 

• Vem vänder du dig till om du behöver praktisk hjälp eller känslomässigt stöd? 

• Tycker du att du har tillräckligt många personer runt dig som kan ge dig stöd? 

 

 

Följdfrågor som används beroende på hur eleven/personal svarat hittills: 

 

Mottaglighet för hjälp och/eller behandling? 

• Har du fått någon hjälp, behandling för att du varit våldsam?   

• Hur fungerar det? 

 

Stress eller bristande stresshantering? 

• Har det hänt något det senaste halvåret som fått dig att må dåligt? 

• Hur hanterar du det? 
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Bilaga 2 
  

Incidentrapport 
 

 

Arbetsplats: ………………………………………………………. 

 

Datum och tid:……………………………………………………. 

 

Namn på berörda:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vad hände?: 

 
 Våld mot personal 

 Hot mot personal 

 Våld mot elev 

 Hot mot elev 

 Skadegörelse 

 Annat: ………………………………………………….. 

 

Händelseförlopp (skriv på ett annat papper och bilägg detta om mer plats krävs): 

 

 

 

 

Har det hänt förut?   Ja  Nej 

 

Åtgärd: ………………………………………………………………………………. 

 
 Anhörig/vårdnadshavare informerad 

 Verksamhetschef/Säkerhetschef/Rektor informerad 

 Polis kontaktad 

 Polisanmälan upprättad 

 Socialtjänst/annan myndighet informerad 

 

 

Tagit del av detta: 

 

Arbetsledare:……………………………………………………………..Datum: ………………………. 

 

Skyddsombud:……………………………………………………………Datum: ………………………. 
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Bilaga 3 
 

 

 

Anmälan om olycksfall och tillbud till 

arbetsmiljöinspektionen 
Enl. AMF § 2: Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett 

dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, ska 

arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. 

Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. 

Utan dröjsmål 
Samma dag eller, om olycka inträffat sent på dagen, nästa dag. 

Svårare personskada 

Skada som kräver sjukhusvistelse i mer än 2 dygn eller benfraktur, svår blödning, 

skada på inre organ, eller brännskada av 2:a och 3:e graden. 

Alla invalidiserande skador och skador som kan medföra långvarig sjukdom eller 

framtida men. I begreppet ingår även psykisk skada. 

Allvarligt tillbud 

Oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 

(t.ex. explosion, rån, vapenhot, mordhot mm). 

OBS! 

Försenad eller utebliven anmälan till Arbetsmiljöverket innebär åtal. 

www.anmalarabetsskada.se  

Allvarlig arbetsolycka (Skickar då både till Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan) 

 

www.laholm.se 

Näringsliv & jobb 

Jobba hos oss 

Försäkrad via jobbet 

 

 

2015-10-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anmalarabetsskada.se/
http://www.laholm.se/
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Bilaga 4 

 

Barn och sorg 

 
Hur kan barn förstå vad döden är? 

 

Barn sätt att uppfatta döden följer deras utvecklingsfaser. Man brukar tala om 5 olika faser upp 

till cirka 20 års ålder: ca 0-4 år, ca 4-6 år, ca 6-9 år, ca 9-12 år och ca 12-19 år. Faserna flyter in i 

varandra. 

 

0-4 år 

För ett barn i denna fas, kretsar det som är livet kring mat och närhet. För sin överlevnads skull 

behöver barnet någon som ger mat men som också ger närhet, en närhet som är både kroppslig 

och själslig. Det innebär till exempel kramar och tröst och förståelse. 

 

Vid ca 2 år börjar barnet kunna förstå att döden är något som existerar och att människor men 

också djur kan dö. Men döden uppfattas inte som oåterkallelig utan man kan komma tillbaka från 

döden. Det är som att kunna åka fram och tillbaka till Västerås. Det är därför som barnet ofta 

tycker att morfar kan komma tillbaka från himlen när han dött och alla bara gråter. Kommer han 

hem igen blir ju alla glada igen och problemet är löst. Tidsperspektivet är dessutom ganska kort 

hos barnet och minnesbilden av en människa kan blekna fort. 

 

Eftersom barnet inte kan förstå att döden är definitiv är inte hotet mot livet att man dör. Utan 

hotet mot livet är att bli övergiven. 

 

Känslan av övergivenhet är en stark känsla och skapar en rädsla. Om en anhörig dör blir rädslan 

hos barnet att bli övergiven, för hur ska barnet kunna överleva då? En del barn vill då vara 

närmare, vågar inte sova själv eller vara själv utan möter rädslan att bli övergiven med ett större 

närhetsbehov. 

 

Bok att läsa tillsammans: ”Adjö Herr Muffin” av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm 

 

4-6 år 

Efter ca 5-års ålder börjar barnen få en viss aning om vad döden är men döden är fortfarande 

något som inte är oåterkalleligt. De döda kan fortfarande komma tillbaka. När min äldsta son var 

i denna ålder, dog vår granne. Han var förvånad över att hon inte tog med sig sina möbler till 

himlen. Att flytta till himlen blir som att flytta till en plats som till exempel Stockholm, Malmö 

eller Falun. Och när man flyttar tar man ju med sig sina möbler, det visst han. 

 

Det är i denna ålder som de börjar läsa böcker som ”Så funkar kroppen”. Intresset ökar för den 

egna kroppen, hur hjärtat slår och hur skelettet bär allt och vad musklerna gör.  

 

Det som är liv i denna ålder är att ha en hel kropp. Och det som hotar livet, döden, är att kroppen 

skadas. Att gå till doktorn och sticka i fingret för ett blodprov, kan bli en riktig kamp. För hos 

barnet kan föreställningen finnas att om det går hål på fingret vid provtagningen, kan den skadan 

i den intakta kroppen göra att barnet inte kan leva och det skapar ångest, för livet rinner ut 

genom stickhålet. Denna ångest kan man hantera genom att sätta på plåster och det är därför 

denna fas kan kallas plåsteråldern. Det bästa med plåster är att de kan sitta överallt, t o m utanpå 

kläderna. Genom att plåstra om barnet får det hjälpa att hantera sin rädsla och ångest. 
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Bok att läsa tillsammans: ”Dödenboken” av Pernilla Stalfelt 

 

6-9 år 

I denna fas börjar man närma sig en förståelse att döden är ett biologiskt faktum men man är inte 

riktigt där. Döda kan fortfarande komma tillbaka. 

Barnet börjar förstå mer och mer att de är egna individer. Världen är dessutom stor och komplex 

och för att kunna hantera det så består livet nu av att skaffa sig kontroll. Hemma märks det 

genom alla kontrollfrågor som kommer: ”När kommer pappa hem?”, ”Ska vi åka nu?”, ”Varför 

gör de så där?” Kontrollfrågornas funktion är just att skapa en känsla av att ha kontroll för att 

kunna hantera hotet som är att förlora kontrollen, en kaosskräck. Den ångest som barnet kan 

känna är en dödsångest som är förknippad med kontrollförlust. 

 

Om familjen förlorar en familjemedlem och de vuxna sörjer genom till exempel att gråta, bli 

passiva och förlora intresset för det som tidigare var roligt, kan barnet bli oroligt för att det inte 

förstår vad som händer. Genom att prata med barnet, förklara vad som händer och varför, kan 

barnet få tillbaka en känsla av kontroll när det förstår. Ett av mina finaste minnen från en 

begravning, är när jag träffar en liten tjej i kyrkan när vi begravt hennes morfar. Hon säger till 

mig: ”Hörru prästen, man måste vara ledsen för först för att kunna bli glad igen.” Jag förstår att 

det funnits en klok vuxen som förklarat för henne varför de gråter i kyrkan och flickan gör denna 

förklaring till sin förklaringsmodell och kan hantera att vuxna gråter i kyrkan. 

 

Bok att läsa tillsammans: ”Vi gräver upp mormor” av Måns Gahrton 

 

9-12 år 

Nu börjar barnet förstå döden som ett biologiskt faktum och att vi alla ska dö en dag. Döden är 

nu för alltid och dör man kan man inte komma tillbaka. 

 

De kliver in i denna fas i en existentiell orosperiod. De kan bli rädda för oväntade händelser och 

några barn hanterar det genom att bli ängsliga och andra barn blir fullständigt orädda. Det är två 

olika sätt att hantera dödsångesten på och insikten om att alla är dödliga. 

 

Barnet kan ge mer rationella och logiska förklaringar till det som hänt och eftersom det som ger 

liv i denna ålder är autonomin, självständigheten, så kan det vara viktigt för barnet att få bjuda 

motstånd. Att få hävda att man inte vill gå på en begravning, eller vara arg på den som dör. 

 

Bok att läsa tillsammans: ”Bröderna Lejonhjärta” av Astrid Lindgren 

 

12-19 år 

I denna fas förstår man vidden av att vara död och vad det innebär för en familj att förlora en 

anhörig. Inte bara när den anhöriga dör och utan också hur det kommer att påverka framtiden. 

 

Det är som är liv och överlevnad i denna fas är den egna identiteten. Föräldrarnas inflytande byts 

ut mot kompisar. Man vänder sig hellre till sina kompisar med sina tankar om döden och sorg, än 

till mamma och pappa. Det som är hotet mot livet under dessa år, är den egna förlusten av sitt jag 

och att dö. Det är därför som dödsångesten är som tydligast under denna period. 

 

Bok att läsa och samtala om tillsammans: ”I taket lyser stjärnorna” av Johanna Thydell 

Bok att läsa för dig som har barn: ”Stöd för barn i sorg” av Göran Gyllenswärd,  

”Barn i sorg” av Atle Dyregrov 
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