Krishantering - Beredskapsplan

Nödtelefonnummer
Brandkår, ambulans och polis vid akut situation: 112
Skolsköterska Nina Rejkaer, nina.rejkaer@victumgymnasium.se
Kurator Afsaneh Karimi

afsaneh.karimi@victumgymnasium.se

Skolledningen Håkan Petersson och Annsophi Hamark: 042-370711,
hakan.petersson@victumgymnasium.se
annsophi.hamark@victumgymnasium.se

Situationer:
Skador eller akut sjukdom hos elever/personal, allvarlig sjukdom hos elev, Dödsfall
bland elever eller personalen under skoltid/utanför skoltid, elevs självmord, allvarligt
hot och våld under skoltid/utanför skoltid, brand i skolan, bombhot mot skolan och
större olycka eller katastrof som berör skolan.

När krisen inträffar
Vid en krissituation är det rektorn som har huvudansvaret. Rektorn ska ha en
överblick över situation och planera framåt.
Krisledningsgruppen består av rektor, bitr.rektor och skolsköterska.
Uppdaterade kontaktuppgifter och telefonnummer på elever ska finnas på
studieplattformen School-soft. Mentorn ansvarar för att uppdatera dessa uppgifter
efter samtalen med eleven.
Vad har hänt?

Krisledningsgruppen tar reda på vad som verkligen har hänt, vilka är drabbade och
på vilket sätt de är drabbade. Krisledningsgruppen fattar beslut om vad som ska
göras.

Information
Skolledningen ger tydlig och korrekt information till elev/elever, föräldrar, personal
och samarbetande instanser. Skolledningen kontrollerar alla uppgifter noga.
Vid mer omfattande händelser ska information förmedlas både skriftligt och muntligt
till elever och vårdnadshavare.
Skolledningen ansvarar för information om vanliga krisreaktioner till eleven/elever
och vårdnadshavare och att kollegor och elever får information om hur de kan stödja
varandra och klara av situationen.
Efter en krishändelse samlas de berörda eleverna tillsammans på skolan.
Skolledningen berättar vad som kommer att hända den närmaste tiden (undervisning
ställs in, klassrumssamtal, minnesstund, minnesbok etc.).
Kontakt och information med media
Skolledningen sköter kontakten med tidningar, radio och TV. Det är skolledningen
som deltar vid eventuella presskonferenser. I den akuta krissituationen tillåts inte
journalister att göra intervjuer med skolans elever och personal.

Vid behov av hjälp utifrån
Krisledningsgruppen avgör om skolan klara av krisen på egen hand eller behöver
hjälp utifrån. I elevhälsan finns det tillgång till skolläkare, psykolog och kurator som
kan finnas med vid krishanteringen. Det finns också möjlighet att kontakta
sjukhuskyrkan genom växeln på Helsingborgs lasarett.

Uppgifter som krisledningsgruppen ansvarar för
Utveckla och uppdatera beredskapsplanen en gång/år
Ombesörja att personalen få utbildning i krishantering
Organisera insatser när det är nödvändigt

Helsingborg, 20220826

