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Handlingsplan mot hot och våld – Birgittaskolan 

 

Handlingsplan i en akut situation 

 Påkalla uppmärksamhet 

 Ring 112 och larma polis, sjukvård. 

 Sätt utsatta i säkerhet 

 Avgör om vård behövs, ge första hjälpen  

 

Därefter underrättas skolledningen. Gör gärna enkla minnesanteckningar som stöd för 

minnet om det blir aktuellt med en utredning. 

 

Kom ihåg hur man bör reagera i en vålds- eller hotsituation:  

• Försök behålla lugnet!  

Angreppet gäller oftast inte dig personligen utan du råkar bara befinna dig i den 

aggressives väg, eller företräder något som väckt dennes ilska.   

• Lyssna aktivt!  

Den aggressive blir positivt överraskad av att möta någon som är intresserad av 

dennes problem och villig att lyssna.   

• Respektera revir!  

Den aggressive behöver ett större revir. Gå inte för nära och avvakta med frågor 

som kan kännas personliga, tills du känner dig säker på att du är accepterad.   

• Skapa andrum!  

Det kan du t.ex. göra genom att ni flyttar er till en lämplig plats där ni ostört kan 

prata med varandra. Se till att andra vet vart ni går.   

• Ta den andre på allvar!  

Visa respekt för dennes känsloyttringar.   

• Använd din yrkeskunskap!  

Lita på din egen kompetens och intuition.   

• Avstå från att själv hota!  

Då undviker du att trappa upp konflikten.   

• Håll dig till sakfrågan!  

Avstå från personliga anmärkningar, särskilt sådana som kan kränka eller förnedra 

motparten.   

• Undvik vinnare – förlorare situation! 

 Försök föra en diskussion där ingen behöver känna sig som en vinnare eller 

förlorare, utan som deltagare i lösningen av ett problem. 

 

Handlingsplan i en icke-akut situation 

Exempel: hotfull stämning mellan två grupper elever, en person som börjat uppträda 

på ett annorlunda sätt så att man befarar att hot kan komma. 
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 Rådgör med kolleger och skolledning. Kanske kan du göra en förändring i 

klassen eller vid mötet med den aktuella personen. 

 Var tydlig med dina egna gränser och håll på de regler skolan har  

 Ha en plan i beredskap om situationen skulle utvecklas negativt. Vem kan du 

kalla på? Hur gör du det? 

 Se till att du inte är ensam personal i skolan 

 Tveka inte att be om hjälp 

 

 

Rapport/anmälan 

Vid akuta allvarliga händelser ring alltid 112! Polisen utreder vad som har hänt, vem 

som är skyldig osv. Detta arbete ska inte föregripas av personal från skolan. 

Däremot ska skolledningen erbjuda stödkontakt där så behövs. 

Rektor har ansvar för arbetsmiljön i skolan och ska se över rutiner mm i skolan för att 

om möjligt förebygga hot och våld. 

Alla händelser med våld eller hot ska dokumenteras av rektor och, i första hand, av 

den personal som har kännedom om händelsen. Dessa händelser rapporteras till 

arbetsmiljögruppen. 

Allvarliga olycksfall och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket, arbetsskador 

anmäls till Försäkringskassan. Skade- och tillbudsanmälan ska lämnas till 

säkerhetsavdelningen i Linköpings kommun. 

Var och en i skolan, elever och personal, har ett ansvar att rapportera händelser om hot 

och våld till skolledningen.  

 

Grundläggande förutsättningar 

Skolan har en öppen inbjudande skolmiljö där många personer rör sig. Det finns flera 

ingångar och det är omöjligt att överblicka alla lokaler. Alla måste ta ett gemensamt 

ansvar för att det ska vara en trygg och trivsam miljö. 

 

Var och en som är knuten till Birgittaskolan som elev, personal eller tillfällig besökare 

ska kunna känna sig trygg på skolan. Föräldrar och anhöriga ska kunna känna sig 

trygga i att deras barn vistas i en säker miljö. Demokratiska värderingar ska genomsyra 

undervisning och arbetsformer. I skolan ska alla mötas med respekt och förtroende. 

Skolan ska ha en tydlig organisation där ansvaret är fördelat så att elever, föräldrar och 

personal vet till vem man ska vända sig. Alla ska känna till rättigheter, skyldigheter 

och förväntningar. 

 

I skolan ska råda nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering, 

mobbning och trakasserier. Hot och våld får inte förekomma. Varje tillbud ska 

resultera i en reaktion.  

 

Förebyggande arbete 

Arbetet med att ta fram en plan mot hot och våld har i sig varit förebyggande och ökat 

såväl elevernas som personalens medvetenhet om detta problemområde. Det har också 
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lett till att en diskussion om ansvar, värderingar och förhållningssätt har påbörjats 

inom skolorna.  

 

Inom flera av skolornas kurser såsom kurserna i Samhällskunskap, Arbetsmiljö och 

säkerhet har man tagit upp samtal kring skolmiljön, skolans värdegrund mm som ett 

delmoment. 

 

Sedan tidigare finns på enheten en likabehandlingsplan och en plan mot hedersrelaterat 

våld. 

 

I samtliga klassrum på Birgittaskolan finns en aktuell telefonlista uppsatt med viktiga 

telefonnummer. Syftet med listan är att både personal och elever snabbt och enkelt ska 

kunna nå lämpliga personer/myndigheter vid behov. 

 

Alla ska känna till innehållet i handlingsplanen mot hot och våld.  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


