
 
 
 
Hur förberedda är vi i våra offentliga verksamheter och på våra publika arenor? 
 
Många kommuner och skolor i Sverige saknar kris- och beredskapsplan för hur lärare och 
elever bör agera i en situation med pågående dödligt våld (PDV). I Värmland har endast fyra 
av 16 kommuner uppgett att de har PDV planer. PDV är en händelse där en eller flera 
gärningsmän attackerar så många som möjligt på en plats eller i en byggnad med syfte att 
skada och/eller döda dem. Ofta används ett eller flera olika typer av vapen vid en sådan 
händelse. 
Granskning från: Tidning från Lärarförbundet nr 04-2022 
 
 
Förebyggande, kris och beredskapsplan  
 
Rutiner måste vara glasklara. Man ska inte behöva tveka i akut läge.  
 
-Inventera skolans/verksamhetens lokaler, ta reda på flyktvägar. 
-Inför passersystem och andra begränsade åtgärder. 
-Skriv upp varje incident där elever uppvisat avvikande beteende. 
-Arbeta aktivt mot mobbning och sök upp hemmasittande elever. 
-Samarbeta nära med socialtjänst, polis, fritidsgårdar och lokala handlare.  
 
 
Förebyggande arbete är en färskvara som man behöver jobba systematiskt med  
 
Gå igenom era interna rutiner, uppdatera och informera/utbilda. 
Utbilda hela personalen samtidigt så alla har samma goda grund i PDV. Gemensam 
genomsyn i klassrum/lokaler och utgå ifrån olika scenarier kring ut- och inrymning.  
 
Utbilda personal hur man stoppar en blödning, det kan rädda liv. Öva, öva öva, och se över 
hur kommunikationen ska fungera i personalgruppen.  
 
Man har mycket att vinna på att vara mental förberedd. Genom att öva tränar man upp 
medvetenheten kring sin säkerhet och är bättre förberedd om/när det händer en kris. Jobba 
systematiskt – har ni ett system som fungerar så att alla vet hur man ska agera i en hot eller 
våldssituation? 
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Så här jobbar man i Finland 
Regeringen ändrade byggregler – i alla nybyggda skolor måste det finnas en extradörr i 
klassrummet, som elever och lärare kan använda i en nödsituation. Dessutom infördes krav 
på att alla fönster i klassrummet ska gå att öppna. I varje skola måste det finnas en 
säkerhetsplan och en säkerhetslärare som tillsammans med rektorn planerar skolans 
säkerhet.  
 
Det är viktigt att skapa en atmosfär där både elever och lärare känner sig trygga och att alla 
tillhör gemenskapen.  
 
I Finland pågår en debatt om elevers psykiska hälsa och möjligheten att upptäcka och förstå 
elever som inte mår bra.  
 
Vart ska man börja i sin egen verksamhet 
I en verksamhet är det mycket som ska fungera och som man behöver ”ta tag i” och ibland 
är det svårt att veta vart man ska börja. Min ambition är att hjälpa er i processen för att 
skapa en trygg och säker arbetsplats, vart ni än befinner er i policys, rutiner och dokument. 
Vi börjar från början, reder ut vad som finns och vad som behöver göras. Jag blir er Speaking 
Partner och processledare i rutiner och övningar.  
 
Börja processen med att kontakta mig: 
Tel: 0706-09 69 00 
Mail: digital@neidre.se  
 
Kikki Neidre Pedersen 
www.neidre.se  
 
 
 
 
 


