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KRISPLAN 1 

1 Krisorganisation vid Ålands gymnasium-
kontaktuppgifter 

Vid Å lands gymnasium finns en gemensam krisgrupp fö r Å lands lyceum öch Å lands yr-

kesgymnasium. 

Krisgruppen sammankallas da :  

- en studerande ra kar ut fö r en sva r ölycka (allvarligt skadad) eller plö tsligt avlider  

- en anställd söm har köntakt med studerande ra kar ut fö r en sva r ölycka eller plö tsligt 

avlider 

 

Vid kris kontakta rektor eller någon i krisgruppen: 

Fö rvaltningschef Rönny Hölmströ m-

Wall 

Tfn: +358-457 529 5050 

Å lands lyceum rektör  

Marcus Köskinen-Hagman 

 

Tfn: +358 457 344 3900 

Å lands yrkesgymnasium rektör  

Gitte Hölmströ m 

 

Tfn: +358 457 34 52 520 

Krisgruppen: 

La rare Birgitta Lundberg, (ördf.) Tfn privat: +358 405 790 135 

Tfn jöbb: +358 457 345 0167 

Skölha lsöva rdare Möna Verhö Tfn jöbb: +358 457 5291 011 

Tfn privat: +358 40 7296 400 

Skölpsykölög Jhönina Lindqvist Tfn jöbb: +358 457 548 35 17 

Tfn privat: +358 407 384 227  

Skölkuratör Pernilla Silvander Tfn jöbb: +358 457 343 1012 

Tfn privat: +358 405 606 057  
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2 Studerande - svår olycka (allvarligt 
skadad) 

Den söm fa r ka nnedöm öm ölyckan köntaktar rektor eller na gön ur krisgruppen  

Hela krisgruppen sammankallas Fö rvaltningschefen 

öch ö vriga rektörer 

införmeras öm att 

krisgruppen samlas 

Krisgruppen, berö rd rektör, berö rd bitra dande rektör öch 

eventuell platsansvarig samt grupphandledare ha ller mö te sa  

snart söm mö jligt 

Krisgruppen köntröllerar att uppgifterna öm ölyckan a r kör-

rekta 

Berö rd rektör skö ter 

all eventuell köntakt 

med media 
Vid mö tet besta ms vem söm köntaktar anhö riga öch vilken 

införmatiön söm ges i skölan 

Vid mö tet besta ms: 

• vilka söm införmerar berö rd klass/grupp 

• na r införmatiönen ges 

• hur övriga studerande i skölhuset ska införmeras 

• öm, na r öch hur studerande öch ansta llda i övriga skol-

hus ska införmeras 

• na r öch hur bitra dande rektör/rektör (Å L) införmerar de 

anställda i skölhuset da r den skadade studerar. 

 

 

 

 

Fö rvaltningschefen 

införmeras öm be-

sluten 

Vid mö tet besta ms: 

• vem söm uppra ttha ller köntakten med anhö riga 

• hur införmatiönen till berö rd klass/grupp ges framö ver. 

 

  



 

 

KRISPLAN 3 

3 Studerande - dödsfall  

Den söm fa r ka nnedöm öm dö dsfallet köntaktar rektor eller na gön ur krisgruppen 

Hela krisgruppen sammankallas Fö rvaltningschefen 

öch ö vriga rektörer 

införmeras öm att 

krisgruppen samlas 

Krisgruppen, berö rd rektör, berö rd bitra dande rektör öch 

eventuell platsansvarig samt grupphandledare ha ller mö te sa  

snart söm mö jligt 

Krisgruppen köntröllerar att uppgifterna öm dö dsfallet a r 

körrekta 

Berö rd rektör skö ter 

all eventuell köntakt 

med media 
Vid mö tet besta ms vem söm köntaktar anhö riga öch vilken 

införmatiön söm ges i skölan 

Vid mö tet besta ms: 

• vilka söm införmerar berö rd klass/grupp 

• öm prögrammet fö r berö rd klass/grupp fram till minnes-

stunden 

• hur övriga studerande i skölhuset införmeras 

• öm, na r, var öch hur studerande öch ansta llda i övriga 

skolhus införmeras 

• na r öch hur bitra dande rektör/rektör (Å L) införmerar de 

anställda i skölhuset da r den avlidna studerade 

I samra d med de anhö riga: 

• vilka skölhus söm sörgflaggar öch na r det sker 

• na r, var öch hur minnesstunden arrangeras. 

 

 

 

 

Fö rvaltningschefen 

införmeras öm be-

sluten 

Vid mö tet besta ms öm uppfö ljningen: 

• vem söm uppra ttha ller köntakten med anhö riga 

• hur köntakten med berö rd klass/grupp skö ts framö ver. 
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4 Studerande – övriga krissituationer  

• PSYKISK OHÅ LSÅ, ex sja lvmördstankar, psykötiskt beteende 

• ÅLLVÅRLIGT SJUK 

• NÅ RÅ ÅNHO RIG ÅVLIDER 

• NÅ RÅ ÅNHO RIG RÅ KÅR UT FO R EN SVÅ R OLYCKÅ 

• FÅ R INTE TÅG I STUDERÅNDE TROTS UPPREPÅDE FO RSO K 

 

 

Den söm fa r ka nnedöm öm ha ndelsen/krisen köntaktar na gön ur krisgruppen/Stu-

derandehälsan eller ÅHS växel: tel. 5355. Vid akut la ge ring 112.  

 

5 Personal - svår olycka (allvarligt skadad) 

Den söm fa r ka nnedöm öm ölyckan köntaktar berörd rektor eller förvaltningsche-

fen (köntaktuppgifter sida 1) 

Berö rd rektör/fö rvaltningschefen köntröllerar att uppgifterna öm ölyckan a r kör-

rekta 

Berö rd rektör/fö rvaltningschefen köntaktar krisgruppen 

Om den skadade arbetar i na ra köntakt med studerande ha ller krisgruppen, fö rvalt-

ningschefen, berö rd chef, berö rd rektör öch bitra dande rektör mö te sa  snart söm 

mö jligt 

Fö rvaltningschefen/rektör/na gön ur krisgruppen köntaktar anhö riga öch kömmer 

ö verens öm vilken införmatiön söm ges i skölan 

Vid mö tet besta ms:  

• na r öch hur fö rvaltningschefen/berö rd rektör/bitra dande rektör införmerar de 

anställda i skölhuset da r den skadade arbetar 

• vilka söm införmerar berö rda klasser/grupper 

• na r införmatiönen ges 

• öm öch hur övriga studerande i skölhuset införmeras 

• öm, na r öch hur ansta llda öch studerande i övriga skolhus införmeras. 

Vid mö tet besta ms öm uppfö ljningen: 

• vem söm uppra ttha ller köntakten med den skadade/anhö riga 

• hur införmatiönen till berö rda klasser/grupper ges framö ver.  

 

  



 

 

KRISPLAN 5 

6 Personal – dödsfall 

Den söm fa r ka nnedöm öm dö dsfallet köntaktar berörd rektor eller förvaltnings-

chefen (köntaktuppgifter sida 1) 

Berö rd rektör/fö rvaltningschefen köntröllerar att uppgifterna öm dö dsfallet a r kör-

rekta 

Berö rd rektör/fö rvaltningschefen köntaktar krisgruppen 

Om den avlidne arbetade i na ra köntakt med studerande ha ller krisgruppen, fö rvalt-

ningschefen, berö rd chef, berö rd rektör öch bitra dande rektör mö te sa  snart söm 

mö jligt 

Fö rvaltningschefen/rektör/na gön ur krisgruppen köntaktar anhö riga öch kömmer 

ö verens öm vilken införmatiön söm ges i skölan 

Vid mö tet besta ms:  

• na r öch hur fö rvaltningschefen/berö rd rektör/bitra dande rektör införmerar de 

anställda i skölhuset da r den avlidne arbetade 

• vilka söm införmerar berö rda klasser/grupper öch na r införmatiönen ges 

• hur övriga studerande i skölhuset införmeras 

• öm, na r, var öch hur ansta llda öch studerande i övriga skolhus införmeras 

I samra d med anhö riga:  

• vilka skölhus söm sörgflaggar öch na r det sker 

• na r, var öch hur minnesstunden arrangeras. 

Vid mö tet besta ms öm uppfö ljningen: 

• vem söm uppra ttha ller köntakten med anhö riga 

• hur köntakten med berö rda klasser/grupper skö ts framö ver. 
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7 Övriga krissituationer 

 

• Va ld öch höt öm va ld (se a ven sa kerhetsplan) 

• Brand-/stra lningsfara ( i akuta la get ring fö rst 112 öch fö lj utrymningsplanerna, se 

a ven ra ddningsplanerna) 

• Persönal: psykiskt öha lsa, t ex sja lvmördsfö rsö k, psykötiskt beteende  (akut la ge 112, 

rektör/bitra dande köntaktar arbetsha lsöva rden) 

8 Omfattande olycka inom skola 

Vid ömfattande ölycka inöm skölan invölveras sakkunniga fra n andra myndigheter. Fö r-

valtningschefen fö retra der Å lands gymnasium i detta arbete.  

 

 

  



 

 

KRISPLAN 7 

9 Krisreaktioner - normala reaktioner på 
övermäktiga situationer 

Vissa ma nniskör reagerar starkare, andra fa r lindrigare reaktiöner i samma situatiön. 

Reaktioner under de första dagarna: 

• Ållt ka nns överkligt. Det a r sva rt att fö rsta  vad söm har ha nt. 

• Du har huvudva rk, ma r illa, fryser, svettas eller har muskelspa nningar. 

• Du a r ka nslölö s eller har starka ka nslöutbrött, t.ex. gra ter mycket,  ka nner skuld, hat, 

ilska, ra dsla, sörg eller la ttnad. 

• Du har sva rt att sömna eller din sö mn avbryts öfta. 

• Det söm ha nt finns sta ndigt i dina tankar. 

• Du a r ra dd att samma hemska ha ndelse ska upprepa sig. 

• Du tycker att du ma ste fö rsta  det söm ha nt, t.ex. hitta en örsak eller en skyldig. 

Reaktioner under de första veckorna: 

• Du a r rastlö s öch nervö s. 

• Du a r irriterad öch vresig; din stubin a r kört öch du kan fö rlöra ta lamödet ö ver sma -

saker. 

• Du har a ngest, a r deprimerad eller apatisk. 

• Du blir la tt sa rad öch kan misstölka andra. 

• Du har minnes- öch köncentratiönssva righeter. 

• Du har fö ra ndrad sö mn. 

  

Så här kan du hjälpa dig själv: 

• Köm iha g att dina reaktiöner a r nörmala öch hö r till i en övanlig situatiön. 

• I ett upprö rt sinnestillsta nd kan hungerka nslörna fö rsvinna. Köm iha g att a ta. 

• Mötiön lö ser upp spa nningar. En prömenad gö r gött. 

• Undvik alköhöl öch lugnande mediciner. 

• Tala med andra. Genöm att tala bearbetar du dina tankar öch ka nslör. 

• Ibland a r det la ttare att uttrycka sina ka nslör genöm att gö ra ista llet fö r att tala, t.ex. 

teckna, ma la, skriva eller musicera. 

• Det kan la tta att gra ta. 

• Om mö jligt förtsa tt arbeta enligt gamla rutiner. 

• Bera tta öm dina tankar öch ka nslör fö r ma nniskör i din ömgivning sa  att de vet vad 

du ga r igenöm. Lyssna pa  vad dina na rmaste ta nker öch ka nner. Ha ndelsen har sa kert 

pa verkat dem öcksa . 

 

När behöver du söka hjälp? 

• Du a r öfta a ngestfylld, deprimerad öch spa nd. 

• Du lider av sö mnlö shet eller söver körta stunder. 

• Du kan inte köncentrera dig. 

• Årbete eller sköla ga r inte söm vanligt. 
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• Du har fysiska symptöm utan uppenbara örsaker, t.ex. magönt, huvudva rk eller mus-

kelspa nningar. 

• Du har ingen att tala med. 

• Dina ma nniskörelatiöner lider, du vill isölera dig eller klarar inte av att vara ensam. 

• Du har fö rlörat livslusten. 

• Du anva nder fö r mycket la kemedel eller alköhöl. 

• Du har sja lvmördstankar. 

 

Vid behov av hjälp kontakta Studerandehälsan eller sjukhu-

sets växel tel: 5355 eller företagshälsovården tel: 22700.  

      

  



 

 

KRISPLAN 9 

10 Råd till personal 

Köm iha g att bega ra hja lp av na gön annan persön öm du tycker att situatiönen a r mycket 

öbekva m. Berö rd grupphandledare fa r alltid hja lp öch stö d av krisgruppen da  det a r fra -

gan öm en sva r ölycka eller ett dö dsfall. 

 

Lärare som ger den första informationen till en grupp: 

• ger införmatiön enligt krisgruppens anvisningar (se inföbladet) 

• svarar pa  fra gör enligt inföbladets uppgifter eller fö r fra görna vidare till krisgruppen 

• undviker att spekulera 

• lyssnar pa  de studerande öm de vill prata öch a r lyhö rd fö r sta mningen i gruppen 

• tilla ter a ven tystnad öch eftertanke i gruppen 

• accepterar att de na rmaste lektiönerna kanske inte kan genömfö ras enligt den ur-

sprungliga planeringen; pröv kan t ex behö va senarela ggas fö r vissa studerande 

• fö ljer upp de studerandes reaktiöner i samband med krisen (se texten öm krisreakt-

iöner) 

• hja lper studerande till Studerandeha lsan öm na gön a r i behöv av individuellt stö d 

• ö verbehandlar inte saken utan a terga r till nörmala rutiner öch vardaglig struktur sa  

snart söm mö jligt. 

 

Lärare som undervisar dagarna efter den aktuella händelsen: 

• accepterar att de na rmaste lektiönerna kanske inte kan genömfö ras enligt den ur-

sprungliga planeringen; pröv kan t ex behö va senarela ggas fö r vissa studerande 

• fö ljer upp de studerandes reaktiöner i samband med krisen (se texten öm krisreakt-

iöner) 

• hja lper studerande till Studerandeha lsan öm na gön a r i behöv av individuellt stö d 

• ö verbehandlar inte saken utan a terga r till nörmala rutiner öch vardaglig struktur 

senast efter na gra dagar. 

 

Personal som träffar studerande i andra situationer: 

• ger de studerande utrymme att bera tta öm vilka tankar öch ka nslör ha ndelsen har 

va ckt. Pratstunderna behö ver inte bli la nga öch ska helst ske ”ha r öch nu” i lugn öch 

rö medan örön a r aktuell. 

• undviker att spekulera 

• pa minner öm att Studerandeha lsans persönal sta r till fö rfögande. 
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11 Om krisplanen 

 

Denna krisplan beskriver hur vi inöm Å lands gymnasium agerar i ölika krissituatiöner 

söm berö r de studerande. Vid ömfattande kriser invölveras alltid sakkunniga fra n andra 

myndigheter i arbetet. 

Fö rvaltningschefen beslutar öm krisgruppens sammansa ttning öch mandattid. 

Syftet med krisplanen a r att var öch en ska veta var det finns hja lp att fa  öch hur man 

ska handla i en krissituatiön samt vem söm har ansvar fö r hur krisarbetet örganiseras.  

Krisplanen beskriver ö versiktligt hur krisarbetet ga r till. Krisgruppen fö ljer döck ett 

prötököll söm nöggrant reglerar hur arbetet örganiseras i ölika krissituatiöner. Kris-

gruppen va gleder öch ger direktiv till alla ansta llda i krisarbetet. Klara öch entydiga 

handlingsdirektiv a r mycket viktiga öch ska fö ljas.  

Krisarbetet dökumenteras öch utva rderas snarast eller senast inöm en ma nad fra n 

ha ndelsen. Da  utva rderingen a r gjörd sparas dökumentatiönen i ett a r. Utva rderingen 

öch den allma nna dökumentatiönen (inte persönuppgifter) arkiveras sedan i enlighet 

med arkivplanen fö r Å lands gymnasium. Handlingarna a r sekretessbelagda (Offentlig-

hetslag (2021:79) fö r Å land 21§) 

Efter utva rderingen av krisarbetet revideras krisplanen öm det visar sig att den har 

betydande brister. Dessutöm gö r krisgruppen a rligen inöm maj ma nad en genömga ng 

öch revisiön av planen, varvid a ven mindre brister ra ttas till. Revisiönen sker i samra d 

med fö rvaltningschefen öch de ba da skölörnas rektörer. Fö ra ndringar i krisgruppens 

sammansa ttning infö rs ömedelbart i planen. Krisgruppens ördfö rande ansvarar fö r att 

krisgruppens a ndringsfö rslag sa nds till fö rvaltningschefen. Fö rvaltningschefen faststa l-

ler den reviderade planen öch ansvarar fö r att den finns tillga nglig pa  Å lands gymnasi-

ums webbplats öch pa  intrana t.  

Grupphandledarna införmerar a rligen sina grupper/klasser öm krisplanen öch pa  

fö ra ldramö ten ges införmatiön öm att planen finns pa  skölans webbplats. Hela persöna-

len fa r a rligen införmatiön öm krisplanen öch i intröduktiönen av nyansta llda inga r ett 

avsnitt öm skölans krisarbete. 

Om du har fra gör eller funderingar öm na göt i samband med en kris eller öm krisar-

bete i allma nhet ska du genast hö ra av dig till na gön i gruppen. Fra görna kan hja lpa öss 

att utveckla krisplanen öch arbetet med kriser. 

 

 

     

     

    

 

 

 


