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1 Inledning 

Denna bilaga är ett kompletterande stödmaterial till skolförvaltningens 

krisledningsplan. Den ger mer specifika råd om olyckan/krisen drabbar en 

förskola eller skola.  

1.1 Syfte 

Syftet med bilagan är att utgöra ett stödmaterial för varje enhets ledning och 

personal inom skolförvaltningen.  

2 Krisberedskap i förskolan/skolan 

Det är av vikt att förskolor och skolor förbereder sig för plötsliga och 

oväntade händelser. För skolförvaltningen innebär en extraordinär händelse 

eller kris exempelvis; dödsfall, svår sjukdom, allvarlig olycka, brand, 

bombhot, våld och hot eller annan allvarlig händelse som berör barn/elever- 

och eller personalgrupp. 

Krissituationer skapar ångest och oro och det är viktigt att vara förberedd. 

Vanliga känslor är förvirring, lamslagenhet, hjälplöshet, ovisshet och rädsla. 

Verksamhet och vardagsrutiner rubbas och det blir svårt att koncentrera sig 

på arbetet. Handlar det om mycket dramatiska händelser börjar rykten snabbt 

att spridas och media eftersöker information via telefon och på plats. 

I förväg överenskomna modeller för hur man handlar gör det lättare att 

kontrollera och hantera extraordinära situationer samtidigt som de drabbades 

eventuella ångest lindras. Då vet var och en hur man ska agera och var det 

finns hjälp att få. En handlingsmodell är som en karta som gör det lättare att 

agera i svåra situationer. 

Det är bra att vara medveten om att upprörande händelser berör och påverkar 

både barn/elever och personal. Förskolor och skolor är särskilt sårbara, 

eftersom barn och unga har föga eller ingen erfarenhet av hur man möter 

kriser. 

Det kan kännas svårt att förbereda sig för situationer som ingen önskar. Då 

krisen inträffar är det emellertid för sent att planera någonting alls, varför 

handlingsmodellerna ska göras upp i förväg. 
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2.1 Schematisk bild över krisledningsorganisation 

 

 

1. Krisledningsgrupp 

Krisledningsgruppen aktiveras vid extraordinär händelse med uppgift 

att planera och leda enhetens krisarbete. Rektor, eller i händelse av 

frånvaro dennes ersättare, har ansvaret för  att leda gruppen. 

Krisledningsgruppen ska snabbt skaffa information och överblick 

över situationen samt kalla in de resurs- och stödpersoner som 

behövs för det fortsatta krisarbetet. En person i krisledningsgruppen 

utses att ansvara för kontakt med media som i sin tur tar stöd av 

kommunens kommunikatör. 

Krisledningsgruppen vid förskolan/skolan kan exempelvis bestå av 

rektor, biträdande skolledare, skolsköterska och skolkurator.  

2. Nära resurspersoner 

Personal inom enheten som kan bistå ledningsgruppen i 

inledningsskedet och/eller fortlöpande i det fortsatta krisarbetet. Ex. 

klasslärare/mentor, skoladministratör, vaktmästare. 

3. Övriga resurspersoner 

Övriga personer inom eller utanför enheten som kan vara till stöd i 

krisarbetet. Ex. skolförvaltningens krisledningsgrupp eller 

resursperson, kommunens kommunikatör, psykolog, präst, anhöriga. 

4. Kommunens krisledningsgrupp 

Vid kommunövergripande stor krissituation ansvarar kommunens 

krisledningsgrupp för krisarbetet i hela kommunen och den lokala 

krisledningsgruppen bistår enligt kommunens centrala 

krisledningsplan. Kommunikationsstödet ska komma in tidigt vid en 

större händelse.  
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2.2 Krisledningsgrupp i förskola/skola 

För att utveckla och upprätthålla god krisberedskap ska varje rektor utse 

enhetens krisledningsgrupp. Arbetsfördelningen inom gruppen ska vara 

tydligt fördelad för att undvika oreda och överlappningar. 

Rektor är ansvarig och leder gruppen vid krissituationer. Medlemmarna i 

krisledningsgruppen behöver tid tillsammans för att själva bearbeta 

händelsen. Gruppen bör sträva efter att vara ”steget före” övrig personal.  

Vid kriser som berör flera enheter kopplas skolförvaltningens-/kommunens  

krisledningsgrupp in enligt den centrala krisledningsplanen. 

 

2.3 Krisledningsgruppens medlemmar 

Rektor ansvarar för att utse enhetens krisledningsgrupp och ser till att 

gruppens medlemmar kompletterar varandra. Krisledningsgruppen bör; 

 ha goda kunskaper om kriser och krishantering, 

 ha god självkännedom, 

 känna trygghet med och ha förtroende för varandra samt 

 vara mentalt förberedda på att snabbt rycka in vid krissituation, även 

på ”obekväm arbetstid”. 

 

2.4 Krisledningsgruppens uppgift 

Krisledningsgruppen ansvarar för att: 

 Upprätta en skriftlig krisplan för förskolan/skolan utifrån 

kommunens och förvaltningens riktlinjer. 

 Enhetens krisledningsplan inkl. kontaktuppgifter revideras 

regelbundet. 

 Upprätta en kontinuitetsplan för enheten i syfte att bedriva 

verksamhet på en acceptabel nivå vid oförutsedda händelser. 

 Organisera och leda verksamheten i krissituationer. 

 Kontinuerligt informera förskolans/skolans personal om sitt arbete. 

 Se till att barn/elever och vårdnadshavare har kännedom om 

förskolans/skolans krisledningsplan och krisledningsgrupp. 

Informationen ges via informationsblad, skolans webbsida, elevråd, 

skolråd, föräldramöten etc. 

 Informera ny personal om krislednings- och kontinuitetsplanen. 

 Arbetsfördelningen inom gruppen ska vara tydligt fördelad  

 Reda ut vilka samarbetsparter som är viktiga i krissituationer. 

 Bestämma samlingsplats och tider för krisledningsgruppsmöten och 

löpande krisinformation. 

 Upprätthålla personalens kriskunskaper genom fortbildning. 

 Förutom att tillse det omedelbara stödet ska även gruppen planera för 

eventuella fortsatta åtgärder. 

 Utvärdera de åtgärder som vidtagits i krissituationer och vid behov 

revidera krisplanen. 

 Tillse att krisledningsgruppen själv upprätthåller sina kriskunskaper 

genom fortbildning, ny litteratur, övning av fallbeskrivningar osv. 
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 Ha kännedom och kontakt med andra förskolors och skolors 

krisledningsgrupper. 

 

Krisledningsgruppen bör träffas regelbundet, minst en gång per termin för 

att: 

 upprätthålla och utöka kunskaper och gruppkänsla, 

 uppdatera barn/elev- och personallistor samt 

 revidera innehållet i enhetens krispärm. 

 

2.5 Krislåda 

Varje förskola/skola ska ha en ”krislåda” med hjälpmedel och rekvisita som 

innehåller t.ex. stearinljus, ljusstake, vit duk, blommor, ram/staffli till foto, 

pappersnäsdukar, musik, uppslag till samlingar, dikter, psalmbok etc. 

 

2.6 Krispärm 

På varje förskola/skola ska det finnas en uppdaterad personal- och 

barn/elevförteckning samt uppgifter om telefon till anhöriga/kontaktpersoner 

för såväl barn/elever som personal. 

En krispärm ska finnas på en tillgänglig plats, väl känd för all personal. 

Krisplanen och listor på barn/elever/personal skall finnas i krispärmen samt 

telefonnummer till viktiga samhällsfunktioner som polis, sjukvård mm. 

 

2.7 Arbetsgång vid akut krissituation 

1. Den som först får kännedom om händelsen ska kontakta rektor eller 

annan person i krisledningsgruppen.  

2. Rektor kontaktar förvaltningschef/verksamhetschef och ger kort 

information som för informationen vidare enligt larmkedjan1. 

3. De i krisledningsgruppen som får kännedom om händelsen ska 

kontakta rektor, som beslutar om att ev. sammankalla 

krisledningsgruppen. 

4. Krisledningsgruppen ska samlas så snabbt som möjligt, på tidigare 

utsedd samlingsplats. Krispärmen ska finnas på samlingsplatsen. 

5. Någon i krisledningsgruppen ska ansvara för att dokumentera allt 

från början, för att underlätta planering av arbetet ”steg för steg” och 

för att senare kunna utvärdera arbetet. Dokumentera kort och 

strukturerat med datum och klockslag för viktiga kontakter, åtgärder 

och beslut samt namn på den som skriver anteckningarna.  

6. Rektor eller en av rektor utsedd person sköter kontakt med media.  

7. Delge varandra befintlig information och överblicka händelsen. 

a. Vad har hänt? Vad vet vi säkert? Sträva alltid efter 

förstahandsinformation och fakta. 

                                                      
1 Se bilaga Larmkedja 
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b. Vad behöver vi ta reda på mer om? 

c. Vilka är inblandade? Förolyckade eller skadade, 

familj/närstående, syskon, kamrater, berörda vuxna på vår 

egen eller annan förskola/skola? 

d. Vilka berörs närmast av händelsen på vår förskola/skola? 

Grupp/klass, lärare, annan personal m.fl. 

e. Behöver vi kalla in ytterligare personal från vår egen 

förskola/skola till krisledningsgruppen? Från annan 

förskola/skola? 

f. Behöver vi ta hjälp från någon resurs utanför 

förskolan/skolan? Glöm inte kommunens kommunikatör. 

g. Vid kris som berör flera enheter bör skolförvaltningens 

krisledningsgrupp kopplas in. 

8. Utse vid behov kontaktperson till familjen/närstående till den/de 

drabbade. Värna alltid om den/de drabbades integritet! Samråd med 

och tillåtelse från dessa kan behövas innan detaljerad information kan 

ges. Var lyhörd för och respektera den/de drabbades önskemål.  

9. Information till personal: 

a. Planera informationen till personalen. Ge enkel och saklig 

information om vad vi vet just nu och ev. vad vi ännu inte vet. 

Ge gärna samma information i textform. 

b. Endast fakta gäller för att dämpa oro, förmedla trygghet och 

bekämpa ryktesspridning. Berätta även vad som ska/kan sägas 

till barnen/eleverna samt ge en gemensam tidpunkt för den 

informationen. 

c. Informera om vem som är utsedd att hålla kontakt med media. 

d. Avsluta med att ge tid och plats för nästa informationstillfälle 

som  också anslås skriftligt på plats där alla kan se. 

e. Personal som inte är i tjänst skall också informeras på det sätt 

som anses lämpligt (telefon, e-post, sms etc.) 

10.  Information till barn/elever: 

a. Planera informationen till barnen/eleverna. Denna 

information ska ges efter informationen till personalen och 

om möjligt vid samma tidpunkt i alla grupper. Informationen 

bör ges av den pedagog som känner barnen/eleverna bäst. 

Ge gärna hjälp till berörda pedagoger med enkel formulering 

av informationen. Det är viktigt att alla säger samma sak och 

förhåller sig lika gentemot barnen/eleverna. En kort text med 

stödord kan vara ett stöd. 

b. Finns barn/elever eller grupper som kan behöva extra 

vuxenstöd under eller efter informationen? Barn/elever i kris 

bör observeras särskilt och vid behov få speciellt stöd. Finns 

personal som kan behöva kollegialt stöd? Personal i egen kris 

bör inte delta i det direkta hjälparbetet och vid behov erbjudas 

speciellt stöd. 



Härnösands kommun 
Datum 

2020-03-10 
Diarienummer 

SKN 2020-56-2811 
Sida 

8(10) 
 

 

11. Bryt inte skoldagen, håll gruppen/klassen samlad och låt inte något 

barn/elev gå hem utan information. Försäkra dig om att 

vårdnadshavare till berörd grupp/klass fått tillräcklig information 

innan barnen/eleverna lämnar förskolan/skolan. 

12. Ordna samlingsstunder och samvaro för personalen, t ex. med fika, 

tända ljus och lugn musik i personalrummet under och efter 

arbetsdagen en tid framöver. Använd den krislåda som finns på 

förskolan/skolan. 

13. Planera för eventuell flaggning på halv stång, minnesstund, 

utformning av dödsannons, deltagande vid begravning, föräldramöte 

m.m. 

14. Informera den/de drabbades familj/närstående om vad som sagts och 

gjorts i förskolan/skolan och vad som planeras den närmaste tiden. 

15. Avsätt mycket tid för samtal i barn/elev- och personalgrupper.  

16. Krisledningsgruppen måste avsätta tid för sitt eget arbete. Gruppen 

bör sträva efter att vara ”ett steg före” personalen. Det är viktigt att 

”stöta och blöta” alla tankar och funderingar med varandra för att 

kunna fatta så bra beslut som möjligt. 

17. Medlemmarna i krisledningsgruppen behöver också tid tillsammans 

för att själva bearbeta händelsen. Gruppen kan behöva hjälp utifrån 

för att klara detta. Utvärdering av krisledningsgruppens och 

förskolans/skolans arbete bör ske så snart som möjligt efter det mest 

akuta skedet av krisarbetet. 

 

2.8 Instruktion för mediakontakt 

Informera i en neutral ton och hänvisa till den som har mediaansvaret, t.ex. 

”Ring rektor på tfn xxxx” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLTID vid mediekontakter 

 

 Ta god tid på dig 

 Tänk efter innan du svarar 

 Håll dig inom ditt eget område 

 Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan 

 Håll dig till fakta 

 Antag att allt är ”on the record” 

 Var bestämd, rättvis och ärlig 

Källa: www.msb.se  

ALDRIG vid mediekontakter 

 

 Ljuga, gissa eller ha egna teorier 

 Bli upprörd eller förbannad 

 Låta situationen eller reportern stressa dig 

 Använda fikonspråk/fackspråk 

 Diskutera hemligstämplad information 

 Använda uttrycket ”ingen kommentar” 

 Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde 

Källa: www.msb.se  
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2.9 Exempel på checklista vid dödsfall i förskolan/skolan 

2.9.1 Hantering av dödsfall i förskolan/skolan 

Planera och genomför minnesstund klassvis eller för alla tillsammans. 

Symbolhandlingar är mycket viktiga. Exempel på symbolhandlingar är att 

läsa dikt, lyssna på musik, skriva brev, ta fram foto, rita teckning, skriva 

minnesbok etc. 

 OBS: Flagga hissas inte på halv stång förrän all personal och elever 

är informerade om dödsfallet. 

 Ingen elev får gå hem ensam utan att elev och vårdnadshavare har 

fått information. 

 Markera den avlidnes ”plats” i personalrummet och/eller i 

klassrummet med t.ex. ljus och duk från krislådan, foto, minnessaker, 

blommor, teckningar. 

 Arrangera en minnesstund med symbolhandling. 

 Tillåt barn/elev och personal att delta i avskedsstund, gudstjänst eller 

begravning. Barn/elev som skall delta i begravning skall ha en 

vårdnadshavare med sig. 

 Låt en ”plats” stå tom i klassrummet/personalrummet under en längre 

tid. 

 Uppmärksamma under en tid speciella minnesdagar t. ex. vecko-, 

månads- eller födelsedag. 

 Håll klassamtalet igång. Ta hjälp av krisledningsgruppen och låt 

tiden arbeta för er i den bearbetning som startat. 

 Tänk på vikten av lång tids kontakt med hemmet. 

 Ge möjlighet till samlingsstunder för personalen, t.ex. med fika, 

tända ljus i personalrummet efter arbetsdagens slut. 

 

2.9.2 Samtal kring ett dödsfall 

 

Huvudregel är att låta det ta den tid det tar. 

Information 

 Berätta vad som hände. Tag endast med fakta, inga känslor.  

Kom ihåg att när ni ger fördjupad information ska samråd skett med 

den drabbades vårdnadshavare/anhörig. 

 Alla reaktioner är tillåtna. 

 Ingen är tvungen att yttra sig. 

 Den som pratar ska bara prata för sig själv och få prata till punkt. 
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Tankar och känslor 

 Vad tänker du om vad som skett? 

 Vad var det värsta i det som hände? 

 Var det någon annan som upplevde på samma sätt? 

 Hjälp barnen sätta ord på sina känslor, uppmuntra teckningar, dikter 

etc. 

 Vad skulle du säga om han/hon (den drabbade) hörde dig nu? 

 

Sammanfattning 

 Försök visa på samstämmighet i tankar och reaktioner. ”Vi är lika”. 

 Det mesta är normalt. Det är normalt att inte vara normal. 

 Berätta om hur det kan kännas framigenom. 

 Hur går vi vidare? 

 

Exempel på vad barn/elever kan göra mer 

 Tala med varandra, syskon, föräldrar och vänner. 

 Besöka olycksplatsen. 

 Skaffa mer information. 

 Skriva dagbok. 

 Göra något för och kanske tillsammans med de efterlevande. 

 Besöka graven. 
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