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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.  

 

Under året genomförs även för personalen internutbildning och diskussion kring 

gällande brandpolicy och rutiner vid brand/brandlarm (se bilaga 1, 2 och 3). 

 

Enligt vår krisplan arbetar vi efter följande ”Rutiner vid brand/brandlarm”. 

 

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 Elisabet Enmark och skolhuvudman Sofie Söderlund 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 på dagen (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 alla ljus. 

 

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 4).  De som deltar i  

kontrollronden är skolhuvudman Sofie Söderlund och skyddsombud Victoria 

Ericsson. 

 

 



Bilaga 1 

 

Instruktion vid brandlarm 

 

När larmet gått har du en minut på dig att ta dig till larmskåpet vid entren. 

 

Där kan du ”köpa” mer tid genom att trycka på larmlagringsknappen. Då får du 

tre minuter extra att undersöka en ev. brand. 

 

Kolla vilken sektion som larmar, se blå pil.  

 

Sektion 1- Källare, Fritidsklubb 

Sektion 2- Markplan 

 

 

Gör så här: 

 

1. Tryck på larmlagringsknappen,se röd  pil.  

 

 
 

2. Ring 026/18 68 18 och uppge skolans kod ********** om det inte 

behöver ske någon utryckning. 

 

3. Du får endast stänga av larmet om du får instruktioner av SOS att göra 

det.  För att stänga av larmet använder du nyckeln, vrid den och tryck in 

röd knapp. 

 

4. Återställ på samma sätt, tryck in grön knapp. 

 

VID SKARPT LÄGE RING 112 ELLER SLÅ SÖNDER NÅGON AV 

LARMKNAPPARNA SOM FINNS PÅ SKOLAN. 



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:  

 

Rubinen fotbollsmål 1 (det vänstra när du kommer ut) 

 

Briljanten fotbollsmål 2 (det högra när du kommer ut) 

 

Kristallen gröna röret (vid stängslet upp mot barnhemsgatan) 

 

Opalen stora trädet 

 

Safiren basketmålen 

 

Smaragden flaggstången 

 

 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 Victoria i 

första hand och Maria i andra hand som övertar rollen som 

uppsamlingsledare.  



 

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. Brandpolicyn ska revideras en gång per läsår och 

förankras hos all personal på skolan.  

 

 



Bilaga 3 

 

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 

klassrummet 

 

 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 

 kolla toaletter och andra skrymslen 

 

 



Bilaga 4 

 

Checklista för kontrollrond 

                                                  
 

Utförd av:    

Datum: 

Ja

  

Beskrivning av åtgärder Åtgärdas 

av? 

 

Klart när? 

1. Utrymningsvägar/ nödutgångar     
a) Är utrymningsvägar lätta att öppna och 

fria från hinder? 
    

b) Är skyltar för utrymning synliga och 

med fungerande belysning? 
    

c) Stämmer utrymningsplanen med 

verkligheten? 
    

2. Släckutrustning     
a) Finns brandsläckare på plats?     
Brandsläckare i korridor utanför 

biblioteket,  pekar  på grönt och sprinten är 

på plats? 

    

Brandsläckare i kök- pekar  på grönt och 

sprinten är på plats? 
    

Brandsläckare i korridor- pekar  på grönt 

och sprinten är på plats? 
    

Brandsläckare i hemkunskap- pekar  på 

grönt och sprinten är på plats? 
    

Brandsläckare i grupprum- pekar  på grönt 

och sprinten är på plats? 
    

Brandsläckare vid källaringång- pekar  på 

grönt och sprinten är på plats? 
    

b) Är samtlig brandutrustning lätt att 

komma åt och ej blockerade? 
    

c) Fungerar samtliga 

upphängningsanordningar? 
    

3. Brandlarm/ utrymningsplan     
a) Fungerar brandvarnare som de ska?     
b) Fungerar manuell larmknapp- Foajè?     
Fungerar manuell larmknapp- vid ingång 

till kontor? 
    

Fungerar manuell larmknapp- utgång mot 

gården? 
    

Fungerar manuell larmknapp- 

källaringång? 
    

4. Övriga brandrisker     
a) Fungerar all belysning på skolan som 

den ska?  
    

b) Står sopkärl en bit från väggen?     
c) Fungerar alla elektriska apparater som     



de ska? 

d) Är brandfarliga varor, t.ex. tändvätska 

placerade i inlåsta skåp? 
    

5. Brancellsgräns     
a) Fungerar dörr med magnetisk 

självstängare som den ska? 

Släpper dörren om detektor löser ut eller 

provknapp intrycks? 

    

6. Skyddsutrustning     
a) Finns brandfilt upphängd i kök?     
Finns brandfilt upphängd vid ingång till 

kontor? 
    

Finns brandfilt upphängd i 

hemkunskapen? 
    

b) Finns förbandslådor?     
7. Hjärtstartare     

Finns hjärtstartare på plats vid ingång till 

kontor? 
    

 


