Krisplan (arbetssättsansvarig Ulf)
Hur agerar man





Vid livsfara, akut krissituation, personskada, brand eller annan nödsituation, ring
omedelbart tel 112!
Den som upptäcker eller får vetskap om att en allvarlig händelse eller en krissituation
inträffat kontaktar i första hand rektor
Den som upptäcker eller får vetskap om att en allvarlig händelse eller en krissituation
inträffat kontaktar i andra hand mentor eller annan skolpersonal
Är du osäker på hur allvarlig den inträffade situationen är, kontakta personer enligt
ovan.

Dokumentation av händelsen



Vid våld, hot om våld, eller skadegörelse lämnar den som upptäckt eller på annat sätt
väl känner till det inträffade en skriftlig redogörelse för händelsen till rektor samma
dag som den inträffat.
Vid personskada är det angeläget att skadan dokumenteras snarast möjligt av personal
eller på akutmottagning.

Information till massmedia


Den som får vetskap om händelser som når massmedia informerar snarast rektor eller
rektors ställföreträdare för att denne skall kunna besvara frågor från massmedia. Det är
endast dessa personer som har rätt att företräda elektrikergymnasiet i massmedia, men
alla har rätt att i media uttrycka sina personliga uppfattningar om händelser.

Polisanmälan




Vid våld, hot eller skadegörelse gör skolans rektor med underlag av den skriftliga
redogörelse som nämnts tidigare, en polisanmälan för Elektrikergymnasiet för
händelsen. Den som drabbas som person av våld, eller hot gör även en egen
polisanmälan som målsägande.
Vid stöld av privat egendom är det den drabbade (målsägaren) som själv skall göra
polisanmälan. Tänk på att skolans försäkring inte täcker stöld av privat egendom. Det
är viktigt att man får en kopia av anmälan för att få ut försäkringsersättning från den
egna försäkringen som eventuellt finns. Stöldbegärlig egendom skall förvaras på
betryggande sätt, inte i t ex elevskåp. Stöld av privat egendom skall även anmälas till
rektor. Vid inbrott eller stöld av skolans egendom gör skolans rektor polisanmälan.

Arbetsmiljöverket


Vid allvarliga händelser skall rektor omedelbart anmäla händelsen till
Arbetsmiljöverket i Stockholm, tel 08-475 01 00

