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Handlingsplan mot hot och våld
Grunden för planen ät gällande lagstiftning som

Diskdmineringslagen 2008:567,Arbetsmiljölagen kap 2 $ 2 och kap 6 $ 1, AFS

1993:2, Socialtjänstlagen, Barnkonventionen samt Skollagen kap 1 $ 5.

Handlingsplanen ska fungera som stöd och handledning i förebyggande syfte och i
den akuta händelsen samt vid efteratbete och uppföljning av sådan.

Må1
Målet är ztt detinte ska fötekomma någon form av hot ellet våld. Vetksamheten ska

varabäde och korekt
TidAnsvarigÄteärd

Den som set
händelsen

Omedelbat1. När elev hotar elev:
. IngflP.Vat om möjligt flera vuxna.

Tillkalla vid behov polis. Vid våld
försök skilja de inblandade åt.

o Vätdeta händelsen utifrån
hjälpbehovet.

o Tillse att eventuella skadade får
våtd.

o För vid behov elevetna vidate till
kwator/mentor för vidare ätgård.
Dokumenteta.

Samma dag

Rektor/ EHT

Lante

Samtliga

l.l Se till att undervisningen fottgår
(om möjligt).

Infotmera eventuellt andta elevet
om hur vi gär vidate med
händelsen.

Håll ett första möte med samriga
inblandade en och en. Den som
ingripit ska närvara.

Ta beslut för att säkra lugnet. De
inblandade går hem tjlls beslut om
fotsättning tagits av rektot.

Omyndig elev hämtas av
vårdnadshavafe som samtidigt får
information.

Starta uftedning om händelsen
(rektot). Gör eventuellt en IFO-
och/eller polisanmälan (rektor).

Tänk på att infotmer^ at:rrr tl betörd
personal.

Uppföljning av insatser.
Dokumentera.

O

a

o

a

a

a

a Debdefing med berötd
Nästa dagAtbetslagsledare1.2 Informeta berört atbetslag om

förhållringsätt.
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a

a

Starta och utveckla beslutande
insatset

Samvetka med och träffa
vårdnadshavate tillsammans med
eleven.

Fötbered ätergäng till notmal
vetksamhet.

Tänk på att infotmera anrra;n berörd
petsonal.

Uppföltnine insatser. Dokumentera

a

a

EIHT /Lzs/
Rektor

Samtliga

1.3 o Ta lätdom av det rntÄffade. Använd
detta för zttfrämja en positiv
utveckling.

526tliga Ftamtid

5 När elev hotat petsonal:
o Om situationen krdver rng71.2.
e Den personal som blivit hotad ellet

fär tnfotmation om ett hot ska

omedelbart kontakta tektor ellet
dennes etsättate. Om du inte fåt
kontakt med någon av dessa ska

förvaltnings chef kontaktas.

o Rektor fattar beslut om aktiveting
och sammankallning av

kdsledningsgruppen.
o I(ontaktavåtdnadshavate.
o Hot ska polisanmälas och däät det

polisen som hat ansvaret föt
unders ökning och utredning.

o Rektor och lämplig personal i
Elevhälsan sammankalla 4 eftet
samråd med polisen, de betörda
parterna till samtal och upptättzt er
handlingsplan.

Den utsatte
Rektot/EHT

Omedelbart

K/4
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Vid hot eller våld mot hela skolan gället ftiliande:
o Elever och personal låset in sig i lektionssalar. Snabbt Iarm, använd

mobiltelefonet
o Polis latmas pä 1L2.
o Elevet och personal stannar i lektionssalar tiil situationen ät under kontroll.

. Utrymning kan, efter beslut av rektor ellet tektots etsättare, bli aktuellt i vissa

fall, ex. bombhot.

4(8)

6. Nät elev misshandlat petsonal:
o Försök om möjligt avbryta

pågående misshandel. Om
situationen kräver dng 112. OBS!

utsätt inte dig själv föt fata. Lät drg
inte ptovoceras. Hämta hiälp!

o I(ontakta tektot eller dennes

etsättare. Om du inte får kontakt
med någon av dessa ska

förvaltnings -che f kontaktas.
o Notera tidpunkt och anteckna vad

som inttäffat.
o Kontaktavåtdnadshlvare.
o Rektor fattat beslut om aktivedng

och samman-kallning av
krisledningsgruppen.

o Rektorkontaktat förualtningschef.
o Misshandel ska polisanmälas och då

ät det polisen som har ansvaret för
förunders ökning och uttedning.
Rektor beslutat i samråd med
&abbade om vidate åtgärder.

r Rektor och lämplig personal i
Elevhälsan samman-kallar, efter
samråd med polisen, de betörda
pxterna till samtal och upprättar en

handlingsplan.

Den som set

händelsen
Rektot/EHT

Omedelbatt

Nästa dag
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Dokumentation.

o Samtliga inblandade vuxna ska dokumenteravad som hänt och vad de själva vidtagit far

ätgärdet.lLämna dokumentationen till rektor. Använd blanketten "Incidentrappott" eller

"Anmälan om kränkande behandling".

o Orsak till situationen, plan för åtgärder samt beslut om åtgärdet ska dokumenteras av

rektor/bitr. rektot.

Uppfölining.

o Den direkt betörda personalen samlas om möjligt vid dagens slut föt att definieta vem som

gör vad utifrån händelsen den närmsta tiden. Rektot leder om möjligt mötet.

o Föliande dag utvärderas de direkta insatserna för attkontrollera att handlingsplanen följts

och om eventuella uppdateringat böt göras'

o Uppföljning och utvärdering av insatserna görs även med indirekt berörd petsonal, som

t.ex. städpersonal, vid behov.

Utvärdering.

o Uwärdering av insatset och åtgätder görs löpande av tektot/biff. rektor med hjälp av

närmast berörd personal. Detta görs genom samtal och obsetvationet av de inblandade.

o Granskning av dokumentation ska ske vid läsårets slut'
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Kontakter

S OS larmtjanst/polis akut

Polis ej akut

Polis Irene Broberg

Polis Gunnar Ärettg

Skolch ef Harald Lundqvist

I(ommunjuris t P är Gunnars son

1,12

1,1,4 1,4

0725-86 88 34

010-56 57 308

1,72 70

0500-49 78 47
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Barn- och utbildningsfönraltningens krisgrupp

ElevhälsochefAnn-Helene Iftistoffersson 172 62

Skolch ef Harald Lundqvis t

Rttradande rektor Cecilia Alexanders son

Skolintendent Åsa Ståhl

Ekonom Caroline Swar6n

Rektot Christer Daggberg

Rektor AnnaDahlson

Rttradande rektor Annie Fredriksen

Rektor I(arin Blomster

Rektor I{ent Larsson

Rektor Helena Dahlqvist

Brtrådande rektor Liselotte Gustafsson

r72 70

173 21

170 50

172 72

170 47

170 71

172 61

173 93

173 20

173 26

173 28
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