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Inledning 
Syftet med denna krisplan är att ha en beredskap vid en eventuell krissituation. Eftersom kriser 
kan vara mycket olika vill vi försöka ge vägledning i några olika scenarion/fall som sedan kan 
översättas/tillämpas på liknande fall. Vi har byggt upp vår krisplan utifrån boken ”När det krisar 
i skolan, en handledning vid kris och katastrofer”. Nedan finns en beskrivning av vår 
krisorganisation. 

Organisation 
Organisationen består av en krisledningsgrupp och krisstödgrupper för varje hus. 
 

Krisledningsgrupp 
I krisledningsgruppen ingår skolans rektorer med gymnasiechefen som sammankallande. 
Krisledningsgruppen organiserar krisarbetet. Den beslutar vilka instanser som ska kopplas in 
och fördelar arbetsuppgifter. Vidare håller den kontinuerlig kontakt med krisstödgrupperna för 
att den ska ha möjlighet agera med kort varsel. 
 
Krisledningsgruppen ansvarar för att krisstödgrupperna i de olika husen och involverad personal 
får utbildning i krishantering. 

Krisstödgrupper ( 
I varje hus på Dragonskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, kuratorer, 
skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Varje elevhälsoteam utgör en 
krisstödgrupp. Krisstödgruppen ska finnas till hands för det direkta krisarbetet. Skolprästen 
kontaktas vid behov. Gruppen ska vara rådgivande inför krisledningsgruppen. Den ska ha en 
beredskap för att organisera ett omhändertagande av människor i kris när det gäller olyckor, 
katastrofer mm. Personer ur krisstödgrupperna ska kunna fungera som vägledare till övrig 
skolpersonal vid kriser. 

Information massmedia 
Gymnasiechefen ansvarar för all information till massmedia. Kommunikatören ansvarar för all 
webbaserad information. Elever ska under skoltid skyddas från massmedia. 

Minneslåda 
Minneslådan finns i Servicecenter. Stödgruppen och rektor ansvarar för att återställa lådan 
efter att de använts.  
 
Innehåll i minneslåda 
- krisplan 
- vit duk 
- fotoram 
- två ljusstakar 
- 10 ljus 
- en vas 
- plastros 
- spegel 
- tändstickor 
- en CD ”Lugna blå laguner” 
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- en CD ”Eden” 
- Bibel 
- Koranen 
- böcker om sorg 

Rum i enskildhet 
Ansvarig rektor ser till att rum med fotografi och ljus finns tillgängliga för de som vill vara i 
enskildhet. 

Revidering av krisplanen 
Krisledningsgruppen på Dragonskolan ansvarar för att krisplanen utvärderas och revideras 
årligen. 
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Kontaktlistor 
 
Krisledningsgruppen vid Dragonskolan 
 
Wallmark, Nicklas Gymnasiechef  070-616 25 16 
 
Andersson, Stellan Rektor, samordningsrektor  070-240 97 37 
Andersson, Stina Adm. Chef  070-242 64 46 
Backman Löfgren, Cathrin Rektor, chef elevhälsa hus A  070- 779 56 88 
Burstedt, Helén Rektor, chef elevhälsa hus B  070-643 63 55 
Dahlgren, Inger Rektor, hus B  073-800 58 48 
Gavelin Rydman, Ann-Charlotte Rektor, hus C  070-311 49 09 
Persson, Sten Rektor, hus A 090-16 24 17,  076-147 80 87 
Ragnvaldsson, Henrik Rektor, hus C, chef elevhälsa hus C  070-316 93 41 
Spolander, Mats Rektor, hus B 090-16 24 91, 072-211 24 91 
Thelberg Thomas Enhetschef vaktmästeri 090-16 24 30 070-346 24 30 
 
Krisstödgrupper vid Dragonskolan 
  
Wallmark, Nicklas Gymnasiechef 090-16 25 16, 070-616 25 16 
 
Elevhälsoteam Hus A 
Bendiksen, Rose-Marie Skolsköterska 090-16 28 64 
Bäck, Anna-Karin Kurator 090-16 24 66 070-611 22 05 
Engdahl, Anna-Lee Kurator 090-16 24 39, 070-621 24 39 
Figaro, Karin Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 61, 070-375 24 07 
Lennartsson, Lena Specialpedagog 090-16 52 16, 076-130 52 16 
Lundström, Marianne Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 42, 070-685 03 47 
Saveman, Katharina Skolsköterska 090-16 24 48 070-541 27 37 
 
Elevhälsoteam Hus B 
Marklund, Christina Speciallärare  070-662 02 28 
Mauree, Stella Skolsköterska 090-16 24 49 070-274 98 38 
Näsman, Eva-Lena Specialpedagog 090-16 25 80, 072-225 25 80 
Strömberg, Anita Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 43, 070-685 03 61 
Sundström, Malin Kurator 090-16 52 18 070-256 83 58 
 
Elevhälsoteam Hus C 
Bendiksen, Rose-Marie Skolsköterska 090-16 28 64 
Burström, Maria Specialpedagog  070-243 08 47 
Figaro, Karin Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 61, 070-375 24 07 
Gerhardsson, Åsa Specialpedagog 090-16 52 28, 070-664 55 43 
Jonsson, Anneli Kurator 090-16 24 40  070-314 48 48 
Karlsson, Anna Kurator 090-16 24 45, 070-699 85 86 
Karlsson, Cathrin Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 37 070-255 28 81 
Lönnberg, Lena Skolsköterska 090-16 24 47 070-278 88 14 
Olsson, Susanne Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 41 070-685 02 98 
Steigert, Anna Specialpedagog 090-16 24 10, 070-592 24 10 
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Elevhälsoteam Gymnasiesärskolan 
Dragenius, Catharina Studie- o. yrkesvägledare 090-16 24 13 073-064 40 41 
Wihlbäck, Liselott Specialpedagog  070-662 20 34 
 
Skolläkare 
Kallas via skolsköterska 
 
Skolpräst 
Åström, Mikael 090-200 26 10 
 
Telefonlista 
 
Akut  112 
Ambulans 
Brandkår 
Polis 
Jourhavande Präst 
 
Arbetsmiljöverket 090-17 07 00 (växel) 
Giftinformationen 112 eller 08-33 12 31 
Kyrkans stödgrupp dygnet runt 090-12 44 06, 070-278 91 53 
Norrlands Universitets Sjukhus 090-785 00 00 (växel) 
Polis 090-114 14 
Psykosocial och katastrofledningskruppen PKL NUS 090-785 00 00 (växel) 
Sjuktransport taxi 0771-25 10 20 
Sjukvårdsrådgivningen 1177 
Socialtjänsten 16 10 00 (växel)   
Taxi 100 100 eller 77 00 00 
  
Psykiskt och socialt omhändertagande vid större katastrofer 
Socialtjänstens POSOM-samordnare nås via 090-16 10 00 (växel) eller SOS Alarm 112. 
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Allvarlig olycka/händelse i skolan 
 
Akuta åtgärder på olycksplatsen 
□ tillkalla ambulans/polis/brandkår – ring 112 
□ ge första hjälpen 
□ håll obehöriga borta från olycksplatsen 
□ trösta och lugna 
□ se till att någon vuxen som känner eleven följer med till sjukhuset 
 
Information till rektor 
Rektor meddelas omedelbart som kontaktar gymnasiechef. 
 
Information till anhöriga 
Informera om olyckan samt förse vårdnadshavarna med upplysningar de behöver ex: 
□ plats, där ungdomen befinner sig 
□ namn på läkare eller kontaktperson 
□ telefonnummer, t ex. sjukhuset 
□ Kom överens med vårdnadshavarna om eventuell information till syskon. 

Ta reda på om någon bekant, annan anhörig kan ta hand om syskonen. 
 
Krisledningsgruppen 
□ Gymnasiechefen sammankallar krisledningsgruppen. 
□ Ansvarig rektor och mentor ansvarar, tillsammans med krisledningsgruppen, för att 

vårdnadshavare meddelas. 
□ Mentorer och krisledningsgruppen ansvarar för registrering av och omsorg om elever som 

varit inblandade/vittne till olyckan. 
 
Information till elever 
□ Inhämta samtycke från vårdnadshavare om information till klassen. 
□ Mentor samlar respektive klass och informerar om vad som hänt (se bilaga 3). 
□ Var saklig. Säg hellre att du inte vet om du är osäker på en uppgift. 
□ Vid behov kan mentor se till att klassen/gruppen är samlad under resten av skoldagen. 
□ Mentor ordnar så att elever som vill, har möjlighet att stanna på skolan för att prata. 

Om möjligt, ordnar mentor fika. 
□ Läraren kontaktar vårdnadshavare så eleverna ges möjlighet att mötas upp av någon vuxen 

hemma. 
 
Information till vårdnadshavare 
Mentor ansvarar för att övriga elevers vårdnadshavare får den information de behöver. Det kan 
vara bra med ett föräldramöte någon av de närmaste dagarna. 
 
Information massmedia 
Gymnasiechefen ansvarar för all information till massmedia. Kommunikatören ansvarar för all 
webbaserad information. Elever ska under skoltid skyddas från massmedia. 
 
Övrigt 
□ Ansvarig rektor samlar personalgruppen för information och diskussion om ytterligare 
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åtgärder. 
□ Anmälan till arbetsmiljöverket. Ansvarig gymnasiechefen. 
□ Krisledningsgruppen och stödgruppen samlas vid dagens slut.  
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Uppföljning 
□ Morgonen efter samlar ansvarig rektor personalen för uppföljning och information. 
□ Mentor följer upp elevers frånvaro noga de närmaste dagarna efter olyckan. 
□ Mentor diskuterar åter igenom olyckan med klassen, (se bilaga 3). Eleverna bör få tydlig 

information om vad som hänt. Bjud in polis eller annan person vid behov. 
□ Vid skador som leder till längre sjukhusvistelse eller en längre tids frånvaro från skolan håller 

mentor eller annan utsedd kontaktperson kontakt med hemmet och sjukhuset  
(se avsnitt När elev blir allvarligt sjuk). 

  



Dragonskolans krisplan 

Upprättad 08-06-04, reviderad 16-03-01 
9 

Allvarlig olycka utanför skolan (ex. bussolycka) 
Om du får information om en olycka: meddela gymnasiechefen som leder och fördelar arbetet. 
 
Gymnasiechefen ansvarar för att: 
□ kontakta polisen för information 090-114 14 
□ vid större olycka skicka två personer till sjukhuset som stöd till elever tills vårdnadshavare 

kommer på plats 
□ kalla krisledningsgruppen; vid större olycka kallas även kommunens lednings krisgrupp 

POSOM 
□ meddela växeln ett telefonnummer dit vårdnadshavare kan ringa 
□ kontakta inblandade elevers vårdnadshavare med saklig information; dödsfall ska informeras 

av polisen 
□ syskon till skadade elever tas om hand av någon som känner dem 
□ informera skolans personal 
 
Information till elever samt vårdnadshavare 
Se avsnitt Allvarlig olycka/händelse i skolan 
 
Uppföljning 
Se avsnitt Allvarlig olycka/händelse i skolan 
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Dödsfall – elev, personal 
Vid kännedom om dödsfall kontaktas gymnasiechefen och ansvarig rektor. 
 
Stödgruppen 
Ansvarig rektor sammankallar snarast stödgrupp, mentor och skolpräst för att planera arbetet. 
 
Kontakt med anhöriga tas av ansvarig rektor/chef i samråd med mentor 
□ Inhämta saklig information. 
□ Kontrollera med vårdnadshavarna hur mycket man har tillåtelse att meddela klassen om de 

inträffade. 
□ Gärna personligt besök med blommor från skolan. 
□ Erbjud att spela in minnesstunden om familjen inte kan närvara. 
□ Underrätta sig om när begravning sker och informera övriga som avser delta. Rektor/chef 

deltar vid begravning och se till att handblommor beställs. 
□ Från minnesstunden på skolan överlämnas vid tillfälle minnesbok, dikter, fotografier och 

eventuell inspelning till de anhöriga. 
 
Information till skolans personal 
□ Rektor meddelar sin personal via mejl. 
□ Övrig personal meddelas snarast på intranätet. 
 
Information till klassen 
□ Ska ske så snart som möjligt efter dödsbudet, helst första lektionen eleverna är i skolan. 
□ Efter överenskommelse med familjen om hur meddelandet om dödsfallet ska framföras 

berättar mentor eller någon annan av klassen känd person detta. 
□ Tala öppet om det som har hänt. 
□ Låt eleverna tala om sina tankar och känslor (se bilaga 3). 
□ Vid behov finns stödgruppen tillgänglig för elever. 
 
Information till övriga klasser 
Information sker via informationsskärmar samt av undervisande lärare. 
 
Minnesbord 
Ansvarig rektor/chef ansvarar för att ett bord med vit duk, levande ljus, foto, och musik 
förbereds. Möjlighet finns även att lämna exempelvis dikter vid bordet. Minneslådor finns i 
Servicecenter. Dikter, fotografier och andra minnen från minnesbordet överlämnas till 
anhöriga. 
 
Rum i enskildhet 
Ansvarig rektor ser till att rum med fotografi och ljus finns tillgängliga för de som vill vara i 
enskildhet. 
 
Flaggning 
Sker första skoldagen efter att eleverna fått information om dödsfallet. Flaggning även under 
minnesstunden. Vaktmästeri ansvarar för flaggning. 
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Minnesstund 
Tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas. Kontakta ev. präst eller annan 
religiös ledare. Minnesstunden planeras av rektor, mentor, stödgrupp och präst. 
 
Minnesstund kan t.ex. innehålla: 
□ minnesord av gymnasiechef/rektor/chef 
□ minnesord av präst eller annan religiös ledare 
□ några ord från mentor/elever 
□ någon läser en dikt 
□ sång 
□ musik 
□ eleverna tänder ljus 
□ minnesbord 
 
Information massmedia 
Gymnasiechefen ansvarar för all information till massmedia. Kommunikatören ansvarar för all 
webbaserad information. Elever ska under skoltid skyddas från massmedia. 
 
Övrigt 
□ Ansvarig rektor utser en person som ansvarar för att den avlidnes tillhörigheter överlämnas 

till de anhöriga och att läromedel/läromedel återlämnas till skolan.  
□ Ansvarig rektor ansvarar för att eleven blir struken ur klasslista och klassförteckning när det 

är lämpligt. Meddelar även bibliotek och läromedelsförråd. 
□ Ansvarig rektor övervakar tillsammans med skolsköterska och mentor att 

försäkringsåtaganden fullföljs för eleven. 
□ Ansvarig rektor ansvarar för införandet av sorgeannons  
 
Uppföljning   
□ Råd till personal (se bilaga 2) 
□ Viktigt med kollegialt stöd och hjälp.  
□ Återsamling för berörd personal tillsammans med stödgrupp och rektor i slutet av första 

skoldagen.  
□ Ansvarig rektor och stödgrupp träffas och utvärderar arbetet. 
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Elev som mist nära anhörig 
Vid anhörigs död genom olycka eller självmord bör man särskilt noga tänka på vad som ska 
sägas och hantera händelsen med största respekt för familjen. 
Barn som mist nära anhörig mår oftast bäst av att börja skolan så snart som möjligt. 
Övergången underlättas genom tidig kontakt mellan skola och hemmet. 
 
Kontakt med familjen 
Kontakt med familjen sker på elevens/familjens villkor. I samband med att skolan får kännedom 
om dödsfallet tillfrågar ansvarig rektor eller mentor eleven/familjen om de har några önskemål 
vad gäller information kring dödsfallet. Eleven/familjen avgör om någon ska informeras och hur 
det i så fall ska gå till. 
 
Stödgruppen 
Stödgruppen sammankallas vid behov av ansvarig rektor. 
 
Information till personal 
Ansvarig rektor informerar berörd personal. 
 
Information till elever 
Det kan finnas ungdomar som föredrar att man inte nämner något om dödsfallet, vilket man 
måste respektera. 
 
När information får lämnas: 
□ Mentor eller annan för klassen känd person berättar om dödsfallet. 
□ Tala öppet med eleverna om det som hänt och låt eleverna berätta om sina tankar och 

funderingar (se bilaga 3). 
□ Det är en fördel om klasskamraterna får reda på vad eleven vill att de ska säga eller göra när 

hon/han kommer tillbaka. 
□ Förbered klasskamraterna på att eleven kan vara känsligare än vanligt och att de därför bör 

visa extra omtanke. 
 
Uppföljning 
□ Mentor följer upp eleven genom egna iakttagelser och genom samtal med övrig personal. 
□ Var observant på elevens sorgereaktion (se bilaga 1). 
□ Skolans stödgrupp kan vara ett stöd i uppföljningsarbetet. 
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När elev blir allvarligt sjuk 
 
Kontakt med familjen 
□ Mentor eller annan kontaktperson etablerar en god kontakt med familjen och betonar att 

allt agerande från skolans sida ska ske med hänsyn till familjens önskemål. 
□ Förhör sig om vilken sjukdom eleven drabbats av och vilka ev. behandlingar eleven 

genomgår. 
□ Diskuterar med vårdnadshavarna vilken information som ska lämnas till klasskamrater och 

skolpersonal. Ibland önskar familjen hålla sjukdomen hemlig, vilket måste respekteras. 
 
Information till elevens lärare och stödgrupp   
Ansvarig rektor sammankallar till mötet. Den som har kontakt med familjen berättar vad man 
tillsammans med familjen bestämt om information till skola och klasskamrater. 
 
Information till elever 
Om familjen så önskar, informeras klassen om elevens sjukdom. 
Informationen ges bäst av mentor och skolsköterskan tillsammans. 
Klassen ska därefter regelbundet informeras om hälsoläget. 
Elevens närmaste vänner kan ev. göra ett sjukbesök i hemmet eller på sjukhuset. 
Klasskamraterna ges möjlighet att t ex skriva brev och dikter. 
 
Den sjuka elevens kontakt med skolan 
Information ges till den sjuka eleven om vad som beslutas om i skolan samt vem som är elevens 
kontaktperson. 
Diskussion med familjen i vilken mån eleven orkar med undervisning. 
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Vid elevs försvinnande 
 
Krisledningsgruppen 
Gymnasiechef sammankallar skolans krisledningsgrupp och stödgrupp samt mentor snarast 
efter besked om försvinnandet.   
En kontaktperson utses som har kontakt med anhöriga, polis samt ev. sociala myndigheter.   
 
Information till elever 
□ Ta reda på vilken information som enligt polisen får lämnas ut. 
□ Diskutera med anhöriga vilken information de lämnar medgivande till. Ta reda på vilken 

information man har laglig rätt att ge. 
□ Ge så konkret information som möjligt. Informera om vad som är möjligt att berätta för 

eleverna med hänsyn till att inte såra eller utelämna personer. 
□ Ge tid för tankar samt reaktioner (se bilaga 3). 
 
Information massmedia 
Gymnasiechefen ansvarar för all information till massmedia. Kommunikatören ansvarar för all 
webbaserad information. Elever ska under skoltid skyddas från massmedia. 
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Brand och bombhot 
 
Brand 
Brand på en skola kan jämföras med en krissituation. Brand är i första hand en uppgift för 
räddningstjänsten och polisen. 
 
□ Utrymningsplan, finns i alla klassrum. 
□ Uppsamlingsplatser, information finns i alla klassrum. 
□ Undervisande lärare samlar sin respektive klass, kontrollerar närvaron. 
□ Vårdnadshavare underrättas av elevhandledaren. 
 
Krisledningsgruppen 
Skolans krisorganisation och stödgrupp bör handla som vid en allvarlig olycka (se avsnitt 
Allvarlig olycka/händelse i skolan) 
 
Bombhot mot skolan 
När skolan blir bombhotad är det viktigt att ta hotet på allvar. Gymnasiechefen kontaktar 
genast polisen eftersom det är polisen som avgör äktheten i hotet. Det är polisen som avgör 
vad som ska göras, men gymnasiechefen bör förbereda sig på samma sätt som vid en 
brandövning. 
 
Hotet kommer som regel via 112. Polisen gör en initial bedömning av äktheten i hotet samt 
kontaktar därefter gymnasiechefen. Polisen bedömer om utrymning av skolan ska ske eller inte. 
Vid en utrymning beordrad av polis, samlas eleverna på uppsamlingsplatserna som vid brand. 
 
Vid bombhot 
□ Ring 112. Larmcentralen kontaktar polis och brandförsvar. 
□ Kontakta gymnasiechefen. 
□ Eleverna samlas på uppsamlingsplatsen som vid brand. 
□ Närvaron kontrolleras av undervisande lärare. 
 
Vid evakuering 
Se avsnitt Miljöolycka 
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Miljöolycka 
Olyckor som till exempel, utsläpp i luft och mark eller kärnkraftsutsläpp. 
 
Krisledningsgruppen 
Gymnasiechefen leder och fördelar arbetet. Krisledningsgruppen och stödgruppen samlas. 
 
Akuta åtgärder 
□ Ring giftinformationen: 08-33 12 31, vid brådskande larm 112. 
□ Alla elever samlas under uppsikt i klassrum. 
□ Chefen för vaktmästeri ansvarar för att all insug- ventilation, dörrar och fönster stängs av. 
 
Information till elever 
□ Ta upp närvaron. 
□ Informera om vad som hänt. Låt eleverna tala om sina tankar och känslor. 
□ Notera hur eleverna mår. 
□ Om inga andra direktiv ges, fortsätt verksamheten som vanligt inomhus. 
 
Information till vårdnadshavare 
□ Mentor meddelar elevernas vårdnadshavare. 
□ Gymnasiechefen ansvarar för att meddela växeln ett telefonnummer dit anhöriga kan ringa 
 
Vid evakuering 
Om eleverna evakueras till sina hem ansvarar gymnasiechefen för att skriftlig information 
skickas hem. Informationen ska innehålla redovisning om vad som hänt, eventuella åtgärder 
som vidtagits och telefonnummer dit man kan ringa och ställa frågor, samt vad som ska hända 
dagen därpå. 
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Kriser och katastrofer i Sverige och världen 
 
Krisledningsgrupp 
□ Gymnasiechefen sammankallar krisledningsgruppen. 
□ Krisledningsgruppen tar tillsammans med stödgruppen fram information som kan delges 

övrig personal. 
□ Krisledningsgruppen informerar lärarna hur man ska förhålla sig till det inträffade i skolan.   
 
Minnesbord 
□ Iordningsställ ett bord med vit duk, levande ljus, penna och en loggbok. 
□ Gymnasiechefen skriver första meningen i boken t.ex. Vi på Dragonskolan tänker på er i den 

stora sorg som drabbat er. 
 
Information till elever 
□ De undervisande lärarna berättar för sina klasser att det finns möjlighet att uttrycka sin sorg 

genom att skriva några rader eller enbart sitt namn i sorgboken. Information om var boken 
finns samt hur länge den kommer att finnas där lämnas. 

□ Boken skickas till de drabbade - om det är elever till elevernas skola, om det är en nation till 
den nationens ambassad i Sverige. 

□ Skolans kuratorer och skolsköterskor finns tillgängliga för samtal under de närmaste 
dagarna. De kan t ex uppehålla sig vid minnesbordet för att eleverna på ett enkelt sätt ska 
kunna ta kontakt. 

 
Arbete i klasserna 
□ Ge tid till klassrumsdiskussioner. 
□ Läraren ska ställa frågor och leda samtalet i klassen men inte dominera det. 
□ Läraren måste också kunna få säga att han inte vet, inte förstår och känner sig olycklig och 

ledsen på samma sätt som eleverna. 
□ Arbeta med bild, uppsats, drama, idrott. 
 
Tyst minut 
Krisledningsgruppen håller kontakt med ansvariga i kommunen för information om tyst minut 
som pålyses av gymnasiechefen. 
 
Information till vårdnadshavare 
Gymnasiechefen informerar i ett brev till alla vårdnadshavare, vilka åtgärder som skolan 
vidtagit. I brevet kan gymnasiechefen rekommendera dem att fortsätta samtala om händelsen 
med eleverna. 
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Kriser under sommarlov 
 
Krisledningsgruppen   
Gymnasiechefen sammankallar krisledningsgruppen i god tid innan skolstart. 
Riktlinjer för det fortsatta arbetet tas fram. 
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Bilaga 1: Krisreaktioner 
En kris är en normal reaktion på en onormal situation. I en psykisk kris befinner man sig i en 
sådan situation att tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå 
och bemästra den aktuella situationen. 
Nedanstående fyra faser är de mest vanliga vid beskrivning av ett krisförlopp. 
 
Chockfasen 
Denna fas varar från några korta ögonblick till några dygn. 
Kännetecken: 
□ svårt att ta in och förstå vad som hänt 
□ förvirring och hysteriska reaktioner 
□ förtvivlan 
□ olika kroppsliga symtom som t.ex. hjärtklappning, darrning, yrsel, illamående 
 
Reaktionsfasen 
Denna fas kan pågå upp till ett par månader. 
Kännetecken: 
□ sårbarhet 
□ ångest 
□ sömnsvårigheter 
□ sorg och depression 
□ ilska och aggressivitet 
□ koncentrationssvårigheter 
□ isolering 
□ skuld, skam och självförebråelser 
 
Reparationsfasen 
Denna fas kan pågå någon till några månader efter det inträffade till ca ett år 
Kännetecken: 
□ isoleringen bryts 
□ personen vågar blicka framåt 
 
Nyorienteringsfasen 
Under denna fas ser personen möjligheter i det fortsatta livet och börjar långsamt acceptera 
det som inträffat. 
 
Sorgereaktioner 
Sorgereaktioner kan se olika ut exempel på kännetecken: 
ångest, sömnsvårigheter, trots, ilska, skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ledsnad, 
skuldkänslor, olika kroppsliga besvär t.ex. magont, minnen, fantasier 
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Bilaga 2: Råd till personal i mötet med ungdomar i sorg 
 
Var nära och närvarande. Visa att Du ställer upp och att Du deltar. Även om flera har visat sitt 
deltagande är det viktigt att veta att även Du vet. Våga visa Din egen sorg och bestörtning. 
 
Försök inte släta över. Ord som ”det är inte så farligt” blir till hån i den här situationen. Det här 
är det farligaste och hemskaste som kunde hända. Hjälp att sörja i stället för att trösta. 
 
Lyssna aktivt. Det finns inga välmenande råd som hjälper. Lyssna, ta in och bekräfta känslan, var 
delaktig. 
 
Var inte rädd för gråten. Gråten är kroppens sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man 
tillbaka gråten stoppar man också känslan som då i stället kommer tillbaka senare, ibland efter 
många år. 
 
Ge hjälp med ord. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur 
sig sorgen är faktiskt att klä den i ord. Att tala om händelsen är det första steget av en 
bearbetning som sedan kan gå vidare. 
 
Svik inte. Se till att du är tillgänglig även fortsättningsvis. Lämna ditt telefonnummer och visa att 
du när som helst är beredd att fortsätta samtalet. 
 
Kom igen. Bearbetningen av en sorg i den här storleken är inte klar med ett samtal. Ta själv 
ansvaret för att höra efter hur det är. Om det inte går att träffas, skriv ett litet kort. I och med 
att du skriver finns ju tanken där. 
 
Ge sorgen tid. En del av bearbetningen består i att ”älta” det som skett. När det är klart upphör 
upprepningarna av sig själva. Det är inte ovanligt att det tar ett halvår innan de inblandade 
verkligen kan gå vidare. 
 
Var dig själv. Försök inte vara psykolog, präst eller läkare om du inte är det. Här är det bara 
medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. 
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Bilaga 3: Samtal med elever 
I alla krissituationer är en av de allra viktigaste uppgifterna att informera. Den som informerar 
ska ha skaffat så mycket information som möjligt och inleda samtalet med att berätta vad som 
hänt. 
 
Dispositionen av ett sådant samtal kan se ut så här: 
1. Inledning 
2. Fakta 
3. Tankar 
4. Reaktioner 
5. Avslutning 
 

När man samtalar med klassen när något svårt inträffat finns det några saker man speciellt bör 
tänka på. 
□ Det är viktigt att man är två personer som leder samtalet, varav minst en är en person som 

är känd för eleverna. 
□ Man bör i förväg bestämma samtalsregler:  

”Det som sägs här stannar mellan oss i klassen.” ”Alla olika reaktioner är tillåtna.” ”Ingen är 
tvingad att yttra sig. ”Var och en ska tala för sig och få prata till punkt.” 

□ Berätta så konkret som möjligt om det som inträffat. 
□ Ge eleverna gott om tid och möjlighet att prata om sina känslor och tankar. 
□ Samla avslutningsvis ihop intrycken och rekommendera eleverna att fortsätta samtala med 

varandra. Förbered eleverna på att det kan komma olika reaktioner efter en tid och att detta 
är fullständigt normalt. 

□ Erbjud dig att finnas till hands när så behövs. 
□ Erbjud samtal med kurator eller skolsköterska. 
□ Var under en tid observant på olika reaktioner hos eleverna (se bilaga 1 Krisreaktioner). 
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Bilaga 4: Brev 
Besked om att något tragiskt hänt i klassen 

Använd Dragonskolans brevmall vid kontakt med vårdnadshavare. 
 
 
 
 
 
Klass  har idag mottagit det tragiska beskedet att har avlidit. Detta är 
något som vi alla - elever i klassen, de lärare som har undervisat och andra som haft kontakt 
med  berörs starkt av. 
 
I klassen har vi ägnat ordentligt med tid åt att samtala om det som har hänt. Vi har talat mycket 
om hur var som person och vad vi främst kommer att minnas  för. 
 
Om någon i familjen vill tala med någon av oss är ni naturligtvis välkomna att ringa följande 
telefonnummer     
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Namn Namnsson 
Rektor 
090-xx xx xx 
070-xxx xx xx 
namn.namnsson@umea.se 
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Bilaga 5: Information på intranät och infoskärmar 
Besked om att något tragiskt hänt på skolan. Publicera informationen endast under dagen för 
flaggning först efter att eleverna fått information om dödsfallet. 
 
Information till övrig personal på intranätet 
 
Dragonskolan flaggar på halv stång 
Det är med sorg i hjärtat som jag måste meddela er att en elev [ev. elevens namn] i klass XX har 
avlidit. 
Minnesbord finns uppställt i [rum]. Här ges möjlighet att skriva ner tankar och känslor inför det 
inträffade. 
Skolpräst Mikael Åström har tillsammans med mentor [mentors namn], kurator och 
skolsköterska och mig som rektor under måndagen hållit i en samling med klassen. 
Flaggning sker idag [dag] [datum]. 
 
Minnesstund kommer att hållas i aulan [datum] kl.[tid] 
 
Namn Namnsson 
rektor 
 
 
Informationsskärmar 
 
Bild 1: 
Vi flaggar på halv stång 
 
Det är med sorg i hjärtat som jag måste meddela er att en elev [ev. elevens namn] i klass XX har 
avlidit. 
 
Minnesbord finns uppställt i [plats]. Här ges möjlighet att skriva ner tankar och känslor inför det 
inträffade.  

Minnesstund kommer att hållas i aulan [datum] kl.[tid] 

Namn Namnsson 
rektor 

bild 2: infoga bild med svart bakgrund 
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Information om minnesstund på intranätet 

Programblad minnesstund alternativ kort text 

Idag kl. [tid] hålls minnesstund för [elevens namn] i [lokal]. 

 

Information om minnesstund på infoskärmar 
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Bilaga 6: Förslag på dikt 
 
Gråt inte 
Gråt inte för att jag är död 
jag finns inom dej alltid 
Du har min röst 
den finns i dej 
den kan du höra när du vill 
Du har mitt ansikte 
min kropp 
Jag finns i dej 
Du kan ta fram mej när du vill 
Allt som finns kvar av mej 
är inom dej 
Så vi är jämt tillsammans 
Barbro Lindgren 
 
Om bland tusen stjärnor 
Om bland tusen stjärnor 
någon enda ser på dig, 
tro på den stjärnans mening, 
tro hennes ögas glans. 
Du går icke ensam. 
Stjärnan har tusen vänner; 
alla på dig de skåda, 
skåda för hennes skull. 
Lycklig är du och säll 
Himlen dig har i kväll. 
C J L Almqvist 
 
Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag 
och något alldeles oväntat sker 
Världen förändrar sig varje dag 
men ibland blir den aldrig detsamma mer  
citat Alf Henriksson 
 
Vid himlens grind 
Vid himlens grind 
där blåser en vind 
från närmaste stjärna 
så sval mot din kind. 
 
Vid himlens port 
står tofflor på rad 
när barfota änglar 
går molnpromenad. 
 
I himlens sal 
är väggarna blå. 
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Där leker Vår Herre 
tittut med de små. 
Britt G Hallqvist 
 

Det är vackrast när det skymmer  
Det är vackrast när det skymmer. 
All den kärlek himlen rymmer 
ligger samlad i ett dunkelt ljus 
över jorden, 
över markens hus. 

Allt är ömhet, allt är smekt av händer. 
Herren själv utplånar fjärran stränder. 
Allt är nära, allt är långt ifrån. 
Allt är givet 
människan som lån. 
 
Allt är mitt, och allt skall tagas från mig, 
inom kort skall allting tagas från mig. 
Träden, molnen, marken där jag går. 
Jag skall vandra - 
ensam, utan spår. 
Pär Lagerkvist 
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Bilaga 7: Minnesstund - programblad 
Exempel på programblad – tas fram i dialog med anhöriga 

 

[Foto på elev] 

Till minne av Namn Namnsson 

Måndag 14 oktober 2013 kl. 15.30 

Aulan Dragonskolan 

 

Program 

Musikstycke 

Inledning – rektor 

Tyst minut 

Betraktelse – skolpräst 

Musikstycke 

Plats för tal 

Ljuständning 

Avslutning 
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Bilaga 8: Sorgeannons 
På www.vk.se i familjearkivet kan du se utformningen av andra sorgeannonser. 
Tidningarnas annonsavdelning kan även vara behjälplig vid utformningen av annonsen. 

Text och bild i sorgeannonsen anpassas efter den som gått bort. 

 

Du fattas oss 

 

I minnet du lever 
du finns alltid kvar 
I minnet vi ser dig 
precis som du var 

 

Ibland liksom hejdar sig  
tiden ett slag och någonting 
alldeles oväntat sker. 
Världen förändrar sig varje 
dag, men ibland blir den 
aldrig densamma mer. 

 

Varmt var Ditt hjärta 
och glatt Ditt sinne 
Ljust och soligt 
lyser Ditt minne. 

 

Vi ville såg gärna 
behålla Dig kvar 
men din stund på jorden 
fullbordad var. 
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Bilaga 9: Larmrutin - anslag 

Larmet går – rutiner Hus X 
Extraordinär händelse eller kris inträffar: 

• Första person på plats larmar ambulans, polis, brandkår.  Tel.112 

• Informerar närmast tillgänglig chef om händelsen.  

• Kontakt tas med någon i krisgruppen, se telefonlista. 

o Informera om: 

 Vad som hänt 

 Omfattning 

 Personskador 

 Vidtagna åtgärder 

 Riskbedömning (hur kan krisen utvecklas?) 

• Mottagaren bedömer situationen och sammankallar övriga i krisgruppen, 

• Krisgruppen bedömer och beslutar om aktivering av plan. 

 
 

Anslås i samtliga arbetsrum inom Hus X 
Dragonskolan 
Läsåret 15/16 

 

Nicklas Wallmark 
Gymnasiechef 

Mobil:070-616 25 16 

Arb: 090-16 25 16 

Hem: 

Namn Namnsson 
Samordnare och 
Rektor 

Mobil: 

Arb: 

Hem: 

Namn Namnsson 
övrig roll 

Mobil: 

Arb: 

Hem: 

Umeå kommun 
Växel 

090-16 10 00 

De kan koppla till  

• Rektorer 
• Servicecenter 

 

Namn Namnsson 

Kurator 

Mobil: 

Arb: 

Hem: 

Johan Lagrelius 

Informatör 

Mobil: 070–359 25 56 

Arb: 090-16 24 21 

Hem: 090-12 34 80    

Mikael Åström 
Skolpräst 

Mobil: 

Arb: 090-200 26 10 

Hem: 090-19 40 85 
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