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Dokumentation:
Innehållet i dokumentationen skall redovisas för samtliga anställda på Centralskolan vid
arbetsårets start.
Dokumentationen förvaras i pärm, märkt Brandskydd i personalrummet, tillgänglig för alla.
Dokumentation finns även tillgänglig för elever i elevcafeterian.
Dessutom finns ett exemplar av dokumentationen på rektorsexpeditionen, hos
Fastighetsskötaren och ett hos Brandskyddsansvarige.
Kontrollistor till Brandskyddsrond samt Brandskyddstillsyn finns i pärmen, märkt
Brandskydd, i personalrummet och skall efter tillsyn lämnas till Brandskyddsansvarig om
föremål för åtgärd föreligger.
Denne vidtar nödvändiga åtgärder, kopierar listor för placering i samtliga Brandskyddspärmar
samt informerar Rektor.
Efter Brandskyddsrond ska protokoll skrivas av Brandskyddsansvarig och detta protokoll
skall förvaras tillsammans med tillhörande kontrollista.
Rapporteringsprotokoll vid fel eller brist, upptäckt vid annat tillfälle än vid ordinarie tillsyn,
finns i samma pärm och ska efter ifyllandet lämnas till Rektor eller Brandskyddsansvarig.
Åtgärder skall protokollföras och förvaras tillsammans med den anmärkning som gjorts, efter
att en rond för kontroll av åtgärd gjorts.
Revideringen av dokumentationen skall göras en gång per år, i augusti, av
brandskyddsansvarig tillsammans med Rektor och Fastighetsskötare.

Utbildning och förebyggande brandskyddsarbete
All personal skall ha nödvändiga kunskaper för effektivt brandskyddsarbete.
•
•

Personalen skall regelbundet genomgå utbildning i hanteringen av handbrandsläckare.
Personalen skall regelbundet utbildas i personskydd.

•
•

Nyanställd personal informeras om rutinerna på Centralskolan av sin mentor.
Praktikanter informeras om rutinerna på Centralskolan av sin handledare.

•

Personalen skall dagligen arbeta brandpreventivt (se till att utrymningsvägar är fria, ha
koll på sina elevgrupper och noga föra upp frånvaro, följa de bestämmelser som finns
gällande elektrisk utrustning och användandet av eld, ta för vana att kolla till
brandskyddsutrustning under rastvaktsrundor och omedelbart meddela
brandskyddsansvarig eller vaktmästare om något inte stämmer).
Personalen skall regelbundet arbeta för att eleverna också börjar tänka till gällande det
brandpreventiva arbetet.

•

•
•
•

Rektor ska göra det möjligt för personalen att genomgå ovannämnda utbildningar.
Rektor har ansvar för att Brandskyddsrond genomförs en gång per termin.
Rektor ansvarar för att brandövning genomförs minst en gång per läsår. Brandövning
är önskvärd i samröre med Brandskyddsmyndighet.

Eleverna ska involveras i brandskyddsarbetet.
•
•
•

Eleverna skall få möjlighet att delta i brandskyddsrond.
Eleverna skall regelbundet, minst en gång per termin, få möjlighet att diskutera
brandskydd och, minst en gång per läsår, delta i brandövning.
Eleverna bör ges möjlighet att lära sig släcka mindre bränder samt rädda en brinnande
människa.

Brandskyddstillsyn ska regelbundet utföras, se checklista resp. kontrollista för
Brandskyddstillsyn.

• Skolans utrymningsvägar och brandbekämpningsutrustning ska regelbundet
•
•

kontrolleras. För detta upprättas en särskild kontrollista (Kontrollista
Brandskyddstillsyn), vilken bör vara känd och tillgänglig för alla.
Kontrollistan fylls i av brandskyddskontrollant och lämnas till Brandskyddsansvarig,
om anmärkning finns.
Fastighetsskötare gör regelbunden översyn av lokalerna i samband med låsning.

Brandskyddsronder skall utföras en gång per termin.
•
•

I brandskyddsrond skall rektor, brandskyddsansvarig, fastighetsskötare och/eller
fastighetsansvarig samt brandskyddskontrollanter från såväl elever som personal delta.
Brandskyddsansvarig fyller i kontrollista för detta ändamål, samt skriver ett protokoll
från ronden.

Då fel eller brist noterats skall rektor/fastighetschef se till att det åtgärdas och åtgärden skall
redovisas i eget protokoll.
•
•

Protokollet skrivs av Brandskyddsansvarig då denne tillsammans med rektor,
fastighetsskötare och ev. fastighetsansvarig gjort en inspektion av den åtgärdade
bristen.
Protokollet förvaras tillsammans med det dokument/den kontrollista som
uppmärksammat bristen/felet.

Handlingsplan vid tillbud BRAND (alt. brandövning)
Återsamlingsplats:
Lilla grusparkeringen

Då larm ljuder skall:
skolsalar och elevutrymmen utrymmas
– Vuxen/undervisande lärare dirigerar gällande möjlighet till
utrymningsväg och påminner eleverna om att samlas på
återsamlingsplatsen.
– Vuxen/undervisande lärare lämnar utrymmet sist och ser till att
dörren till salen är stängd.
– Vuxen/undervisande lärare gör en kontroll av toaletter och ev.
grupprum på sin utrymningsväg ut.
samtliga

samlas på sina uppsamlingsplatser
- Elever ställer sig i den undervisningsgrupp de tillhörde då
larmet ljöd.
- Elever som befunnit sig på rast samlas i en grupp.
- Eleverna ansvarar för att rapportera om någon kamrat saknas.
Personal som inte har lektion hjälps åt att kolla närvaro på de
elever som inte har lektion.

vuxen/undervisande lärare
rapportera till rektor/brandskyddsansvarige
om alla elever, som funnits i elevutrymmet/lektionssalen, finns på
plats vid återsamlingsplatsen.
rektor/brandskyddsansvarige/vaktmästare möta upp brandkåren och lämna
all den information som är nödvändig för att brandkåren på
effektivaste sätt kan göra sitt arbete, gällande personskydd och ev.
släckning.

alla

invänta vidare besked om vad som händer och när man kan återgå till
sina salar alternativt samlas på annan plats.
Detta besked kan endast ges av ansvarig räddningsledare
(vid tillbud)
alternativt
rektor/brandskyddsansvarige
(endast vid brandövning).

Vid brand eller annat tillbud
skall, efter närvarokontroll och på initiativ av ansvarig räddningsledare (rektor/
fastighetsskötare/ brandskyddsansvarig), eleverna samlas enligt följande:
Tillbud i A, B eller C-byggnad

Samling i idrottshallen för samtliga
elever

Tillbud i E, F –byggnad, Matsal
Idrottshall

Samling i hemrummen i A, B eller Cbyggnaderna för samtliga elever

Kommunens krisplan samt skolans krisplan reglerar vad som sker vidare.

Ansvarsområden:

2009/10

Utbildning:

Rektor, Brandskyddsansvarig

Information till nyanställda:
till elever:
övrigt:

Brandskyddsansvarig
Rektor, Brandskyddsansvarig, Fastighetsskötare
Brandskyddsansvarig

Brandskyddsrond:

Rektor - sammankallande, Brandskyddsansvarigverksamhet, Brandskyddskontrollanter –personal &
elever, Brandskyddsansvarig- fastighet

Brandskyddsöversyn:

Brandskyddskontrollanter

Brandövningar:

Rektor, Brandskyddsansvarig, Fastighetsskötare

Dokumentation:

Brandskyddsansvarig – huvuddokumentation
Brandskyddsrond – Brandskyddsansvarig
Brandskyddsöversyn- Bradskyddskontrollanter

Åtgärder:

Verksamhet - Rektor/Skolmåltidschef
Fastighet – Leif Stenefjord

Uppföljning av åtgärder:

Rektor, Brandskyddsansvarig, Fastighetsskötare

Möter upp brandkåren vid tillbud:

Rektor, Brandskyddsansvarig, Fastighetsskötare

Beslut om återgång/samling vid
tillbud:

Brandskyddlsedare, Rektor, Brandskyddsansvarige,
Fastighetsskötare

•
•
•

Huvudansvaret för alla arbetsmiljöfrågor, däribland brandskydd, rörande
verksamheten vid Centralskolan i Laxå, har rektor Theo Kritikos.
Huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor, däribland brandskydd, rörande skolmatsalen,
har Margareta Jonsson.
Huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor, däribland brandskydd, rörande fastigheterna,
har Sören Skårsjö.

Ansvarig områdeschef:

Utbildning:

Theo Kritikos

Skolmåltider:

Margareta Jonsson

Fastigheter:

Leif Stenefjord

Brandskyddsansvarig:

Centralskolanverksamhet:
Carina Rickard
fastighet:
Göran Lantz
fastighet idrottshall:Göran Lantz

Brandskyddskontrollanter:

Hus A-övre
Hus A-nedre

Kjell Lindgren
Marja Ylitalo Maijala

Tillbyggnad-övre
Dennis Lantz
Tillbyggnad-nedre Lars Johansson
Tillbyggnad-källare Jimmy Pihlström
samt Hus B källare
Elevvård
Expeditioner

Eva K Olofsson
Jan-Åke Karlsson

Hus B-övre
Hus B-nedre

Sverker Lindström
Bengt-Erik Andersson

Hus C-övre
Hus C-nedre

Daniel Johansson
Pia Magnusson

Hus E

Kerstin Carleborn

Hus F

Eva-Karin Wennerström

Idrottshall-salar,
Majja Lundin
2 personalutrymmen,
omklädningsrum
idr.lär. förråd
övriga utrymmen
Göran Lantz
Vad gäller skolrestaurangen utser personalen där brandskyddsansvarig och
brandskyddskontrollant, samt upprättar dokumentation av brandskydd.
I samtliga byggnader ansvarar lokalvård för sina lokaler och för sin dokumentation.
Fastighetsskötaren ansvarar för de lokaler verksamheten inte utnyttjar och för fastigheten som
sådan.
Ansvarig för brandfarlig vara: Fastighetsskötare:
Undervisning:

Göran Lantz
Rolf Svensson

Checklista
Personligt ansvar

•

Jag känner till innehållet i Centralskolans Dokumentation av Brandskydd

•

Jag tar ansvar för att inte lämna kvar salar och material så att det försvårar utrymning
eller släckning i händelse av tillbud.

•

Jag tar för vana att kasta ett öga på brandskyddande åtgärder (släckare,
nödutgångsskyltar, skyltar för släckare) så att de tillfredsställande fungerar. Vid skada
eller brist rapporterar jag till Rektor eller Brandskyddsansvarig.

•

Jag vet hur skolan ska utrymmas i händelse av tillbud och känner också till när jag får
återgå, eller samlas och var.

•

Jag håller det levande brandskyddet vid liv genom regelbundna resonemang om vad
det innebär.

SITUATIONEN

avgör!

Tillägg
Utrymningsplan

• Uppträd lugnt
• Följ personalens anvisningar
•

Gå direkt till uppsamlingsplatsen

Lilla grusparkeringen
• Meddela ansvarig personal om någon elev är
frånvarande (både såna som är frånvarande från
lektionen och såna som inte kommit till
uppsamlingsplatsen)
• Vänta på besked om vad som händer sen

SITUATIONEN

avgör!

