HANDLINGSPLAN VID
HOT & VÅLD

Handlingsplanen ska ge all personal på Finnvedens gymnasium
grundläggande information, kunskap och beredskap om hur
man kan agera i situationer med hot och våld

Läsåret 2017/2018

Akutläge
Vid omedelbar fara för liv eller allvarlig personskada:

LARMA!

Påkalla andras uppmärksamhet och ring 112

INGRIP EJ

om det inte kan ske på ett för dig säkert sätt

INFORMERA

rektor eller verksamhetschef snarast

Nödvärn
Nödvärn innebär att var och en, både
personal och studerande, har rätt att med
våld avvärja ett brottsligt angrepp på
person eller egendom
Man får freda sig själv, bistå annan
person och förhindra skadegörelse på
egendom
Det våld försvararen använder ska stå i
rimliga proportioner till det våld
angriparen använder

När polis anlänt till platsen och den omedelbara faran är över:
•

Skolledningen ansvara för att elever och personal som direkt drabbats får det stöd
som behövs

•

Undervisande lärare tar hand om studerande i sin klass som inte är direkt berörda

•

Den som utsatts för allvarligt hot eller våld skall inte lämnas ensam efter händelsen

•

Vid behov kontakta företagshälsovården eller sjukvården

Upptrappat läge
Höjd beredskap vid hot

Hot via telefon
•

Ta ALLTID alla hot via telefon på största allvar

•

Var lugn, var vänlig och avbryt inte uppringaren

•

Om möjligt, använd alltid bifogad checklista och gör anteckningar under
telefonsamtalet

•

Underrätta skolledningen snarast

Vid bombhot
•

Larma snarast möjligt 112

•

RÖR INGET I LOKALERNA

•

Utrym lokalerna under ordnade former

•

Möt upp polisen, lämna den information som framkommit

•

Underrätta skolledningen snarast

Snarast efter att hotet tagits emot:
•

Skolledningen ansvarar för att den som tagit emot ett hot får det stöd som krävs,
både fysiskt och psykiskt, genom t.ex. företagshälsovården eller sjukvården

•

Berörd personal och skolledningen gör en skriftlig incidentrapportering, och vid
skada ska även en skadeanmälan göras

•

Skolledningen ansvarar för uppföljningssamtal och eventuella insatser för
inblandade parter

Upptrappat läge
Höjd beredskap vid hot

Risk för hot eller våld i rummet
•

Om möjligt, tillkalla i första hand en kollega om en hotfull situation håller på att
utvecklas. Kollegan kan då även tillkalla ytterligare hjälp om så behövs

•

Informera vid behov skolledningen, övriga lärare och/eller administrationen om
misstanke eller oro för hot eller våld

•

Märker du att en situation kan bli hotfull för din kollega eller en elev – stanna kvar i
närheten

•

Hör du något från ett klass- eller grupprum som verkar hotfullt – undersök om det är
ett reellt hot. Gör dig ärende in i rummet för att förvissa dig om att elever eller
kollegor inte far illa.

•

Ta upp risksituationen och besluta om fortsatt hantering i krisgruppen

Hot via sociala medier, e-post eller SMS
Vid bombhot
Agera efter instruktionen för bombhot ovan

Övriga hot
•

Skolledningen ansvarar för att den som tagit emot ett hot får det stöd som krävs,
både fysiskt och psykiskt, genom t.ex. företagshälsovården eller sjukvården

•

Berörd personal och skolledningen gör en skriftlig incidentrapportering, och vid
skada ska även en skadeanmälan göras

•

Skolledningen ansvarar för uppföljningssamtal och eventuella insatser för
inblandade parter

Normal beredskap
När läget stabiliserats och beredskapen åter är i normalläge

Uppföljning
•

Skolledningen ansvarar för hanteringen efter en incident och ser till att behov av
hjälp och stöd till berörd elev eller personal tillgodoses, t.ex. genom
företagshälsovården eller sjukvården

•

Tillbuds- och skadeanmälan skall alltid göras. ”Anmälan om arbetsskada” fylls i på
Arbetsmiljöverkets hemsida. Rapporten skall sedan redovisas till Lokala
Samverkansgruppen (LSG). Kopia skickas till huvudmannen

•

Polisanmälan skall alltid göras om våldet framkallat smärta eller om hotet skapat
fruktan eller rädsla

•

Skolledningen ansvarar för att händelsen dokumenteras och att den anmäls till
huvudmannen för kännedom. Berörd personal ska ges stöd vid dokumentationen av
rektor eller någon ur krisgruppen

•

När det gäller studerande som blivit utsatta för hot eller våld, ska
”Handlingsplan mot Diskriminering och kränkande behandling”
beaktas vid den fortsatta hanteringen
Vid eventuell rättegång ska arbetsgivaren eller skolledningen bistå personal både
inför och under rättegången

Utrymning av lokalerna
När utrymning måste ske omedelbart
•

Aktivera brandlarmet vid behov

•

Om tid finns bör man ge kort och snabb muntlig information i klass- och arbetsrum

•

Larma polisen via 112, i nödfall från en mobiltelefon utomhus

•

Utrym lokalerna under ordnade former , se bifogad karta över uppsamlingssplatser

När det finns relativt gott om tid för utrymning
Skolledningen fördelar uppgifter till övriga i administrationen att gå till samtliga klassoch tjänsterum och beordra alla att lugnt och samlat bege sig till
uppsamlingsplatserna, och tillser även att toaletter och dylikt kontrolleras så att inga
personer lämnas kvar

Efter händelsen i båda fallen ovan gör skolledningen en uppföljning/utvärdering
tillsammans med polisen och informerar Arbetsmiljöverket och huvudskyddsombudet om
det inträffade

Policy - Förebyggande arbete - Uppföljning
•

På Finnvedens gymnasium ska all personal bli uppmärksammade på att hot och
våld kan uppstå

•

All personal är skyldig att ta del av denna handlingsplan

•

Skolledningen ansvarar för att handlingsplanen aktualiseras för all personal vid
minst två tillfällen under kalenderåret

•

Skolledningen ansvarar för att nyanställd personal informeras om handlingsplanen

Förebyggande arbete
Den viktigaste förebyggande åtgärden är information. Det är nödvändigt att betona att
varje våldshandling alltid och omedelbart leder till polisanmälan. I skollagen ges rektor
rätt att omedelbart stänga av en elev i en akut hotsituation.
I den mån det är möjligt bör verksamheten planeras så att man undviker ensamarbete,
även i undervisningen. Även om eleverna oftast utgör ett stöd i en hotfull situation,
upplever läraren sig ofta som ensam ansvarig och bör då helst alltid ha en kollega i ett
angränsande klassrum.

Uppföljning
Skolledningen har ansvaret för att följa upp och utreda incidenter med vålds- eller
hotinslag och gör i förekommande fall polisanmälan.
Skolledningen ansvarar för uppföljningssamtal och eventuella rehabiliteringsåtgärder för
den eller de som drabbats av våld eller hot.

Krisgruppen vid Finnvedens gymnasium
OBS! Där riktnummer inte är angett gäller 0370-. OBS!
Namn

Titel

Telefon arbete

Telefon hem

Birgitta Lavesson

Receptionist - växel

37 73 44

073-0438646

Magnus Flink

Verksamhetschef

37 73 38

073-0255338

Inga-Lill Svanholm

Rektor

37 73 40

070-31508868

Åsa Rocen

Rektor

37 73 80

070-3978707

Vakant

Rektor

37 77 63

Svante Leo

Rektor

37 73 43

Skolpsykologgruppen

37 72 36

Shpetim Bushati

Integrationssamordnare

37 76 80

070-5327393

Hans Friberg

Studie- och yrkesvägledare

37 73 37

0370-138 23

Liz Winterqvist

Studie- och yrkesvägledare

37 72 38

070-3493095

37 8258

070-3900682

Marcus Ericsson

Studie- och yrkesvägledare

070-6607752

Anette Andersson

Skolsköterska

37 73 36

073-8337700

Jeanette Svensson

Skolsköterska

37 73 72

072-1823366

Sofie Andersson

Skolsköterska

37 76 82

070-6256735

Michael Hanfler

Skolläkare

37 72 45

Malin Lundh
Specialpedagog
Charlotta Zimmergren Specialpedagog

377659
37 77 06

076-1414590
070-5932665

Johanna Fyhr Karlsson Kurator

37 77 08

073-6192471

Sofia Jarl

Kurator

37 73 65

070-5595879

Anna Kempe

Kurator

37 73 81

070-9509074

Funktioner - ansvar
Räddningstjänsten: Akut:
SOS alarm 112
Leder arbetet vid en större olyckshändelse eller krissituation
Polisen:

Akut:
SOS alarm 112
Ej akut:
114 14
Meddelar anhöriga dödsbud, eventuellt tillsammans med
krisgruppsrepresentant

Skolledningen

Leder krisarbetet lokalt, under räddningstjänsten om den är
involverad, sammankallar krisgruppen

Krisgruppen:

Bistår skolledningen i krisledningsarbetet efter behov

Mentor/Lärare:

De självklara ledarna i klassen vid en kris, samarbetar med
skolledningen och krisgruppen

POSOM:
kommunens
krisgrupp
Sorgegruppen:

Aktiveras genom räddningstjänsten
Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid större olyckor eller
katastrofer.
010-244 78 75
Administreras via sjukhusprästen/sjukhuskyrkan Värnamo
sjukhus

Checklista vid bombhot eller annat hot via telefon
•
•
•

Checklistan skall alltid finnas tillhands vid telefoner för inkommande samtal
Försök att behålla ditt lugn och om möjligt påkalla kollegas uppmärksamhet att larma 112,
utan att avbryta den som hotar
Ställ klargörande frågor när tillfälle ges

Datum då hotet framförs: …………………. Klockslag: …………………….
Vad den som hotar uppger
Vad ska hända? När ska det hända? Var ska det hända? Vem hotas? Hur ska hotet
genomföras? När ska det genomföras? Vilka är dina krav för att inte genomföra ditt hot?
(Om det behövs – försök att få den som hotar att upprepa sitt meddelande genom
att låtsas inte höra eller förstå)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vid bombhot
Börja med att tala om att det finns andra personer på platsen som inte har med saken att
göra, som kan komma att skadas.
Var finns bomben? När ska den explodera? Vad är det för slags bomb? Hur stor är
bomben? Hur är den tillverkad? Är det du som ska spränga bomben?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vid gisslantagning
Hur många personer handlar det om? Är de skadade, sjuka, barn, kvinnor, män?

Var befinner du dig? Var finns personerna? Hur kommer vi i
kontakt med dig igen?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vänd och fyll i uppgifterna på nästa sida
Skriv ner dina iakttagelser om den som hotar

Övriga iakttagelser
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Efter samtalet:

Larma omedelbart polisen via 112 och avvakta instruktioner därifrån
Underrätta snarast skolledningen. Om någon av dessa inte är nåbara underrätta
administrationen.
Lämna checklistan till polisen eller till skolledningen

Datum: ……………………

Namn: …………………………………………….

