Handlingsplan vid väpnat våld (Viskolan) läsår 16/17
Hot/väpnat våld från externa personer riktade mot skolan eller personal /elever
skall alltid anmälas till polisen. Görs omgående av upptäckande personal om
situationen är akut. (Ringer 112).
Inrymming
Innebär att elever /personal tar skydd i något klassrum eller annat utrymme där
en gärningsman inte kan ta sig in.
Elever och personal skyddar sig själva i möjligaste mån och inväntar polis
Kan ske genom att:
Låsa in sig/barrikardera genom att sätta saker för dörrar/fönster. i ett klassrum
eller annan skolsal där en gärningsman inte kan ta sig in. stänga fönster och
andra utrymmen där en eventuell gärningsman kan ta sig in.
Tänk på följande:

Lås alla dörrar.
Täck för fönster så gott det går.
Släck ljuset.
Göm er på golvet nära fönstret (så man inte syns utifrån)
Var tysta
Sätt alla mobiler på ljudlöst
Titta inte ut genom fönster eller dörrar
Rör er inte inom skolans byggnad, om det inte absolut behövs.
Vänta på att Polisen skall komma
OBS! Rastvakter och elever på rast samlas på den återsamlingsplats som
rastvakter anvisar (utrymningplatsen) om det är möjligt i den aktuella
situationen.
När polisen kommer
Håll inget i händerna
Håll händerna synligt högt ovanför huvudet
Följ polisens anvisningar

Utrymning
Utrymning innebär att elever och skolpersonal lämnar skolan för att söka
skydd. Utrymning kan vara en lämplig metod när skolbyggnaden av någon
anledning inte ger bästa skyddet, exempelvis på grund av hur lokalerna är

utformade. Då kan det vara bättre att ta sig ut och söka skydd. Utrymning
bygger på bedömningen att gärningspersonen inte upptäcker de eleverna och
den skolpersonal som flyr bort från skolan. Utrymning kan också vara den
lämpligaste åtgärden om gärningspersonen använder sprängämnen.
Utrymning kan även vara den bästa metoden om elever och personal redan
befinner sig på skolgården eller på väg in i skolan. Om väpnat våld då sker
inne i skolan kan det vara bättre att fly bort från skolområdet. För att underlätta
krishanteringen efter den akuta fasen är det önskvärt med en gemensam
återsamlingsplats. Denna måste bestämmas utifrån situationen.
föreligger ingen risk , lämna skolområdet snarast
Ring 112 och polis och tala om vad som händer.

Utestängning
Ytterligare en metod som kan användas under vissa omständigheter är att
stänga ute gärningspersoner. När det väpnade våldet pågår på skolgården, då
kan det vara effektivt att stänga dörrar till skolan, hålla elever och skolpersonal
inomhus medan gärningspersonerna utestängs. I skolor med flera byggnader
kan det också vara möjligt att inte bara låsa klassrum utan också försöka
barrikadera ingångarna så att våldet inte sprider sig till fler skolbyggnader.
Viktigt att tänka på :
 Utmana aldrig en beväpnad gärningsman överlåt det till polisen
 Använd mobiltelefoner som kan vara effektiva att snabbt larma och
sprida information.

