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Handlingsplan vid hotfulla situationer 
 
 
Aktuella listor 
Rektor/förskolechef/ansvarig chef ansvarar för att det finns anhöriglistor för både personal och 
barn/elever. 
 

Definition av hot och våld 
Hot är en handling med eller utan vapen, eller uttalande som är ägnat att skapa fruktan för 
någons säkerhet. 
 
Våld är en handling som medför skada fysiskt eller psykiskt för den som blir utsatt. 
 

Dokumentation 
Det är viktigt att dokumentera händelseförloppet i tjänsteanteckning samt vilka åtgärder som 
vidtagits. Den personal som ser/hamnar i en hotfull situation, ansvarar för att dokumentation 
sker. Är man som personal direkt hotad, sker dokumentation tillsammans med arbetsgivare.  
 

Anmälan 
När situationen är under kontroll gör rektor i samråd med elevhälsa och personal en bedömning 
om händelsen anmäls till polis och/eller socialtjänst  
 
Skadeanmälan fylls i tillsammans med närmaste chef som skickar den vidare till löneenheten. 
Tillbudsanmälan skrivs av arbetstagaren och lämnas till närmaste chef.  
 
Stöd vid händelse 
Personal kontaktar närmaste chef. Chefen tar i sin tur kontakt med t.ex. företagshälsovården, 
polis m.m. för lämpligt stöd. 
 

Konflikt mellan elever 
Om konflikter uppstår ingriper närmaste vuxen för att stoppa konflikten. Så många vuxna som 
behövs hjälps åt.  
  
Om konflikten trappas upp och situationen blir mycket hotfull tillkallas polis och eventuellt 
ambulans via 112. Personal ska alltid medfölja i ambulans. 
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Enskilda samtal förs med de inblandade för att reda ut och eventuellt bearbeta händelsen. 
Tjänsteanteckningar förs.  
  
Ansvarig vuxen bedömer om vidare insatser behövs såsom kontakt med vårdnadshavare, 
mentor, eller rektor.   
 

Elever och vuxna i förskolan/skolan som uppträder hotfullt mot 
andra 
En person som utsätts för hot eller våld ska omedelbart påkalla uppmärksamhet från närmaste 
vuxen. Det är bra att vara flera vuxna. Behåll om möjligt lugnet och undvik att provocera den 
som hotat.  
 
Vuxna i närheten av det inträffade ser till att berörda barn/elever blir omhändertagna. Samtala 
med det barn/ den elev, eller den vuxne som utfört handlingen. Ansvarig personal (om det är ett 
barn/en elev) eller rektor (om det är en vuxen) ansvarar för att samtal kommer till stånd.  
Om en vuxen uppträtt hotfullt mot ett barn ska denne avlägsna sig från förskolan/skolan. 
  
Om konflikten trappas upp och situationen blir mycket hotfull tillkallas polis. 
 
Vid uppföljning, efter det akuta skedet, görs en bedömning av situationen och nödvändigt stöd 
eller åtgärder sätts in. 
 
Anhörig till den utsatta personen informeras om situationen är allvarlig. Rektor har ett 
uppföljningsansvar. Om ett barn/ en elev är utsatt, eller har utsatt någon annan, informeras 
alltid vårdnadshavare. Barn/elever som bevittnat händelsen kan behöva bearbeta det inträffade 
tillsammans med en vuxen. Föräldrar till dessa barn/elever kan behöva informeras. 
 

Alkohol/drogpåverkade föräldrar som hämtar sina barn 
Kontakta en kollega, försök att aldrig vara ensam. 
 
Meddela föräldern att du observerat att han/hon är påverkad och fråga om någon annan kan 
hämta barnet. Erbjud dig att ringa. 
 
Om personen säger nej – be att få ringa till den andra föräldern, om båda är vårdnadshavare. 
 
Om inget av ovanstående hjälper, eller om personen uppträder hotfullt, lämna barnet till 
föräldern och gör omedelbart en anmälan till socialtjänsten eller polisen. 
 
Vårdnadshavare som hämtar barnen mot den andre vårdnadshavare vilja 
Vårdnadshavare har alltid rätt att hämta sitt barn. Personal kan aldrig hindra den andre 
vårdnadshavaren från att hämta barnet om båda är vårdnadshavare. 
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Obehöriga som tränger sig in 
Kontakta en kollega, försök att aldrig vara ensam. 
 
Uppmana den vuxne att avlägsna sig från förskolan/skolan. 
 
Kontakta skolledningen. 
 
Om situationen bedöms allvarlig och/eller hotfull, kontakta polisen. 
 
     

Länkar 
Väpnat våld i skolan: 

 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/grovre-vald-i-

skolan/vapnat-vald/stodmaterial-om-vapnat-vald-i-skolan-1.220640 
 
 
Grövre våld i skolan: 

 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2F
ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2238 
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