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Systematiskt brandskyddsarbete 
 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har verksamheten ansvar för att 

förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

Genom att systematiskt arbeta med brandsäkerhet på skolan skapas en större 

förståelse och medvetenhet för riskerna i verksamheten för både personal och 

elever.  

Det är vår gemensamma uppgift att förebygga brand och ev. begränsa skador till 

följd av brand.  

 

Varje år får eleverna i årskurs 5 en kortare utbildning av Gästrike 

Räddningstjänst. De får då lära sig om brandsäkerhet och hur det går till att 

släcka eld.  

 

Enligt vår krisplan arbetar vi efter följande rutiner vid brand/brandlarm, se 

bilaga 1. 

 

Vi utför brandövningar under olika årstider för att kunna hantera de olika 

situationer som kan uppstå beroende på vädersituation. Vi utför brandövning 

både under skoltid och fritidsverksamhet. Detta sker i september och februari. 

Rektor och biträdande rektor ansvarar för att detta sker. 

 

Det är viktigt att närvarolistor är aktuella så att det snabbt går att upptäcka om 

det är någon elev som saknas.  

 

Den som lämnar skolan sist (stänger) ansvarar för att alla dörrar är stängda. 

 

Eftersom vi i klassrummen ofta har levande ljus som brinner är det viktigt att 

den sista vuxna som lämnar rummet släcker ljusen. 

 

Intern brandskyddstillsyn skall utföras 2 gånger per år. 

Vi utför kontrollronder i september och februari. När vi gör vår kontrollrunda 

använder vi oss av ”checklista för kontrollrond” se bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Rutiner vid brand/brandlarm 
 

Larm  

 Brandlarm sker automatiskt i skolbyggnaden. 

 

 Ansvarig för att larmsystemet fungerar är Räddningstjänsten. 

 

 Larmet är kopplat till Räddningstjänsten, vilket innebär att 

utryckningsfordon kommer per automatik vid larm. 

 

Ansvar 

 Undervisande lärare resp. personal i skolbarnsomsorg ansvarar för den 

klass eller elevgrupp som man vid larmtillfället har ansvaret för.  

       

      Samlingsplatser: Safiren: Basketmålen 

                Smaragden: Flaggstången 

                Rubinen: Fotbollsmål 1 (vänstra när man kommer ut ) 

                Briljanten: Fotbollsmål 2 (högra när man kommer ut) 

 

 Det är samma samlingsplats under hela dagen oavsett var i byggnaden 

eleven befinner sig.    

    

 Vuxna som inte är i barngrupp ansvarar för att dörrar och fönster är 

stängda och tar kontakt med undervisande personal för att ge stöd med 

barngrupperna. 

 

 Klasslärare/Fritidspersonal rapporterar att elevantalet stämmer till 

uppsamlingsledaren, Elisabet. Sofie övertar Elisabets uppgift när hon inte 

är närvarande. Finns ingen av dessa personer tillgängliga är det personen 

som stänger den dagen som tar över ansvaret.  

 

Övningar 

 Praktisk övning genomförs i september och februari. Övning utföres både 

under skoltid och fritidstid.  

 

 Teoretisk genomgång med ny personal. Elisabet och Sofie är ansvariga 

för att detta genomförs. Vid höstterminens start skall brandpolicyn 

revideras och förankras hos all personal på skolan.  

 

 



Åtgärder vi brand eller fara 

 

Undervisande lärare/personal i skolbarnsomsorgen skall 

ansvara för att: 

 

 informera sin grupp/klass vart barnen skall samlas på 

gården   

 

 lämna rummet sist och se till att alla barn är ute från alla 

rum, toaletter och skrymslen 

 

 räkna in barnen i sin grupp 

 

 stanna med barngruppen tills annat besked ges 

 

 

Övrig personal skall: 

 

 se till att alla fönster och dörrar är stängda 

 

 hjälpa till med elevgrupperna om det behövs 

 

 använda brandsläckare vid behov 

 

 anmäla sig till uppsamlingsledaren 


