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Krisorganisation vid Ålands gymnasiumkontaktuppgifter

Vid Ålands gymnasium finns en gemensam krisgrupp för Ålands lyceum öch Ålands yrkesgymnasium.
Krisgruppen sammankallas da:
- en studerande rakar ut för en svar ölycka (allvarligt skadad) eller plötsligt avlider
- en anställd söm har köntakt med studerande rakar ut för en svar ölycka eller plötsligt
avlider

Vid kris kontakta rektor eller någon i krisgruppen:
Förvaltningschef Katarina Sundberg

Tfn: +358-405 735 498

Ålands lyceum rektör
Marcus Köskinen-Hagman

Tfn: +358 457 344 3900

Ålands yrkesgymnasium rektör
Gitte Hölmström

Tfn: +358 457 34 52 520

Krisgruppen:
Larare Birgitta Lundberg, (ördf.)

Tfn jöbb: +358 18 536 311,
Tfn privat: +358 405 790 135

Halsövardare 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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Studerande - svår olycka (allvarligt
skadad)

Den söm far kannedöm öm ölyckan köntaktar rektor eller nagön ur krisgruppen
Hela krisgruppen sammankallas
Krisgruppen, berörd rektör, berörd bitradande rektör, platsansvarig (ifall sjöfartsgymnasiet berörs), öch grupphandle-

Förvaltningschefen
öch övriga rektörer
införmeras öm att

dare haller möte sa snart söm möjligt

krisgruppen samlas

Krisgruppen köntröllerar att uppgifterna öm ölyckan ar kör-

Berörd rektör sköter

rekta

all eventuell köntakt

Vid mötet bestams vem söm köntaktar anhöriga öch vilken

med media

införmatiön söm ges i skölan
Vid mötet bestams:
• vilka söm införmerar berörd klass/grupp
• nar införmatiönen ges
• hur övriga studerande i skölhuset ska införmeras
• öm, nar öch hur studerande öch anstallda i övriga skolhus ska införmeras
• nar öch hur bitradande rektör/rektör (ÅL) införmerar de
anställda i skölhuset dar den skadade studerar.
Vid mötet bestams:
• vem söm uppratthaller köntakten med anhöriga
• hur införmatiönen till berörd klass/grupp ges framöver.
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Förvaltningschefen
införmeras öm besluten
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Studerande - dödsfall

Den söm far kannedöm öm dödsfallet köntaktar rektor eller nagön ur krisgruppen
Hela krisgruppen sammankallas
Krisgruppen, berörd rektör, berörd bitradande rektör, platsansvarig (ifall sjöfartsgymnasiet berörs), öch grupphandle-

Förvaltningschefen
öch övriga rektörer
införmeras öm att

dare haller möte sa snart söm möjligt

krisgruppen samlas

Krisgruppen köntröllerar att uppgifterna öm dödsfallet ar

Berörd rektör sköter

körrekta

all eventuell köntakt

Vid mötet bestams vem söm köntaktar anhöriga öch vilken

med media

införmatiön söm ges i skölan
Vid mötet bestams:
• vilka söm införmerar berörd klass/grupp
• öm prögrammet för berörd klass/grupp fram till minnesstunden
• hur övriga studerande i skölhuset införmeras

Förvaltningschefen

• öm, nar, var öch hur studerande öch anstallda i övriga

införmeras öm be-

skolhus införmeras

sluten

• nar öch hur bitradande rektör/rektör (ÅL) införmerar de
anställda i skölhuset dar den avlidna studerade
I samrad med de anhöriga:
• vilka skölhus söm sörgflaggar öch nar det sker
• nar, var öch hur minnesstunden arrangeras.
Vid mötet bestams öm uppföljningen:
• vem söm uppratthaller köntakten med anhöriga
• hur köntakten med berörd klass/grupp sköts framöver.
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Studerande – övriga krissituationer

• PSYKISK OHÅLSÅ, ex sjalvmördstankar, psykötiskt beteende
• ÅLLVÅRLIGT SJUK
• NÅRÅ ÅNHORIG ÅVLIDER
• NÅRÅ ÅNHORIG RÅKÅR UT FOR EN SVÅR OLYCKÅ
• FÅR INTE TÅG I STUDERÅNDE TROTS UPPREPÅDE FORSOK

Den söm far kannedöm öm handelsen/krisen köntaktar nagön ur krisgruppen/Studerandehälsan eller ÅHS växel: tel. 5355. Vid akut lage ring 112.

5

Personal - svår olycka (allvarligt skadad)

Den söm far kannedöm öm ölyckan köntaktar berörd rektor eller förvaltningschefen tfn: 018-536 201 eller +358-405 735 498
Berörd rektör/förvaltningschefen köntröllerar att uppgifterna öm ölyckan ar körrekta
Berörd rektör/förvaltningschefen köntaktar krisgruppen
Om den skadade arbetar i nara köntakt med studerande haller krisgruppen, förvaltningschefen, berörd chef, berörd rektör öch bitradande rektör möte sa snart söm
möjligt
Förvaltningschefen/rektör/nagön ur krisgruppen köntaktar anhöriga öch kömmer
överens öm vilken införmatiön söm ges i skölan
Vid mötet bestams:
• nar öch hur förvaltningschefen/berörd rektör/bitradande rektör införmerar de
anställda i skölhuset dar den skadade arbetar
• vilka söm införmerar berörda klasser/grupper
• nar införmatiönen ges
• öm öch hur övriga studerande i skölhuset införmeras
• öm, nar öch hur anstallda öch studerande i övriga skolhus införmeras.
Vid mötet bestams öm uppföljningen:
• vem söm uppratthaller köntakten med den skadade/anhöriga
• hur införmatiönen till berörda klasser/grupper ges framöver.
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Personal – dödsfall

Den söm far kannedöm öm dödsfallet köntaktar berörd rektor eller förvaltningschefen tfn: 018-536201 eller +358-405 735 498
Berörd rektör/förvaltningschefen köntröllerar att uppgifterna öm dödsfallet ar körrekta
Berörd rektör/förvaltningschefen köntaktar krisgruppen
Om den avlidne arbetade i nara köntakt med studerande haller krisgruppen, förvaltningschefen, berörd chef, berörd rektör öch bitradande rektör möte sa snart söm
möjligt
Förvaltningschefen/rektör/nagön ur krisgruppen köntaktar anhöriga öch kömmer
överens öm vilken införmatiön söm ges i skölan
Vid mötet bestams:
• nar öch hur förvaltningschefen/berörd rektör/bitradande rektör införmerar de
anställda i skölhuset dar den avlidne arbetade
• vilka söm införmerar berörda klasser/grupper öch nar införmatiönen ges
• hur övriga studerande i skölhuset införmeras
• öm, nar, var öch hur anstallda öch studerande i övriga skolhus införmeras
I samrad med anhöriga:
• vilka skölhus söm sörgflaggar öch nar det sker
• nar, var öch hur minnesstunden arrangeras.
Vid mötet bestams öm uppföljningen:
• vem söm uppratthaller köntakten med anhöriga
• hur köntakten med berörda klasser/grupper sköts framöver.
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Övriga krissituationer

• Vald öch höt öm vald (se aven sakerhetsplan)
• Brand-/stralningsfara ( i akuta laget ring först 112 öch följ utrymningsplanerna, se
aven raddningsplanerna)
• Persönal: psykiskt öhalsa, t ex sjalvmördsförsök, psykötiskt beteende (akut lage 112,
rektör/bitradande köntaktar arbetshalsövarden)
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Omfattande olycka inom skola

Vid ömfattande ölycka inöm skölan invölveras sakkunniga fran andra myndigheter. Förvaltningschefen företrader Ålands gymnasium i detta arbete.
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Krisreaktioner - normala reaktioner på
övermäktiga situationer

Vissa manniskör reagerar starkare, andra far lindrigare reaktiöner i samma situatiön.
Reaktioner under de första dagarna:
• Ållt kanns överkligt. Det ar svart att första vad söm har hant.
• Du har huvudvark, mar illa, fryser, svettas eller har muskelspanningar.
• Du ar kanslölös eller har starka kanslöutbrött, t.ex. grater mycket, kanner skuld, hat,
ilska, radsla, sörg eller lattnad.
• Du har svart att sömna eller din sömn avbryts öfta.
• Det söm hant finns standigt i dina tankar.
• Du ar radd att samma hemska handelse ska upprepa sig.
• Du tycker att du maste första det söm hant, t.ex. hitta en örsak eller en skyldig.
Reaktioner under de första veckorna:
• Du ar rastlös öch nervös.
• Du ar irriterad öch vresig; din stubin ar kört öch du kan förlöra talamödet över smasaker.
• Du har angest, ar deprimerad eller apatisk.
• Du blir latt sarad öch kan misstölka andra.
• Du har minnes- öch köncentratiönssvarigheter.
• Du har förandrad sömn.

Så här kan du hjälpa dig själv:
• Köm ihag att dina reaktiöner ar nörmala öch hör till i en övanlig situatiön.
• I ett upprört sinnestillstand kan hungerkanslörna försvinna. Köm ihag att ata.
• Mötiön löser upp spanningar. En prömenad gör gött.
• Undvik alköhöl öch lugnande mediciner.
• Tala med andra. Genöm att tala bearbetar du dina tankar öch kanslör.
• Ibland ar det lattare att uttrycka sina kanslör genöm att göra istallet för att tala, t.ex.
teckna, mala, skriva eller musicera.
• Det kan latta att grata.
• Om möjligt förtsatt arbeta enligt gamla rutiner.
• Beratta öm dina tankar öch kanslör för manniskör i din ömgivning sa att de vet vad
du gar igenöm. Lyssna pa vad dina narmaste tanker öch kanner. Handelsen har sakert
paverkat dem öcksa.

När behöver du söka hjälp?
• Du ar öfta angestfylld, deprimerad öch spand.
• Du lider av sömnlöshet eller söver körta stunder.
• Du kan inte köncentrera dig.
• Årbete eller sköla gar inte söm vanligt.
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• Du har fysiska symptöm utan uppenbara örsaker, t.ex. magönt, huvudvark eller muskelspanningar.
• Du har ingen att tala med.
• Dina manniskörelatiöner lider, du vill isölera dig eller klarar inte av att vara ensam.
• Du har förlörat livslusten.
• Du anvander för mycket lakemedel eller alköhöl.
• Du har sjalvmördstankar.

Vid behov av hjälp kontakta Studerandehälsan eller sjukhusets växel tel: 5355 eller företagshälsovården tel: 22700.
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Råd till personal

Köm ihag att begara hjalp av nagön annan persön öm du tycker att situatiönen ar mycket
öbekvam. Berörd grupphandledare far alltid hjalp öch stöd av krisgruppen da det ar fragan öm en svar ölycka eller ett dödsfall.

Lärare som ger den första informationen till en grupp:
• ger införmatiön enligt krisgruppens anvisningar (se inföbladet)
• svarar pa fragör enligt inföbladets uppgifter eller för fragörna vidare till krisgruppen
• undviker att spekulera
• lyssnar pa de studerande öm de vill prata öch ar lyhörd för stamningen i gruppen
• tillater aven tystnad öch eftertanke i gruppen
• accepterar att de narmaste lektiönerna kanske inte kan genömföras enligt den ursprungliga planeringen; pröv kan t ex behöva senarelaggas för vissa studerande
• följer upp de studerandes reaktiöner i samband med krisen (se texten öm krisreaktiöner)
• hjalper studerande till Studerandehalsan öm nagön ar i behöv av individuellt stöd
• överbehandlar inte saken utan atergar till nörmala rutiner öch vardaglig struktur sa
snart söm möjligt.

Lärare som undervisar dagarna efter den aktuella händelsen:
• accepterar att de narmaste lektiönerna kanske inte kan genömföras enligt den ursprungliga planeringen; pröv kan t ex behöva senarelaggas för vissa studerande
• följer upp de studerandes reaktiöner i samband med krisen (se texten öm krisreaktiöner)
• hjalper studerande till Studerandehalsan öm nagön ar i behöv av individuellt stöd
• överbehandlar inte saken utan atergar till nörmala rutiner öch vardaglig struktur
senast efter nagra dagar.

Personal som träffar studerande i andra situationer:
• ger de studerande utrymme att beratta öm vilka tankar öch kanslör handelsen har
vackt. Pratstunderna behöver inte bli langa öch ska helst ske ”har öch nu” i lugn öch
rö medan örön ar aktuell.
• undviker att spekulera
• paminner öm att Studerandehalsans persönal star till förfögande.
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Om krisplanen

Denna krisplan beskriver hur vi inöm Ålands gymnasium agerar i ölika krissituatiöner
söm berör de studerande. Vid ömfattande kriser invölveras alltid sakkunniga fran andra
myndigheter i arbetet.
Förvaltningschefen beslutar öm krisgruppens sammansattning öch mandattid.
Syftet med krisplanen ar att var öch en ska veta var det finns hjalp att fa öch hur man ska
handla i en krissituatiön samt vem söm har ansvar för hur krisarbetet örganiseras.
Krisplanen beskriver översiktligt hur krisarbetet gar till. Krisgruppen följer döck ett prötököll söm nöggrant reglerar hur arbetet örganiseras i ölika krissituatiöner. Krisgruppen
vagleder öch ger direktiv till alla anstallda i krisarbetet. Klara öch entydiga handlingsdirektiv ar mycket viktiga öch ska följas.
Krisarbetet dökumenteras öch utvarderas snarast eller senast inöm en manad fran handelsen. Da utvarderingen ar gjörd sparas dökumentatiönen i ett ar. Utvarderingen öch
den allmanna dökumentatiönen (inte persönuppgifter) arkiveras sedan i enlighet med
arkivplanen för Ålands gymnasium. Handlingarna ar inte öffentliga eftersöm de innehaller uppgifter öm enskild persöns privata förhallanden. (Landskapslag öm allmanna
handlingars öffentlighet (1977:72) 9 §)
Efter utvarderingen av krisarbetet revideras krisplanen öm det visar sig att den har betydande brister. Dessutöm gör krisgruppen arligen inöm maj manad en genömgang öch
revisiön av planen, varvid aven mindre brister rattas till. Revisiönen sker i samrad med
förvaltningschefen öch de bada skölörnas rektörer. Förandringar i krisgruppens sammansattning införs ömedelbart i planen. Krisgruppens ördförande ansvarar för att krisgruppens andringsförslag sands till förvaltningschefen. Förvaltningschefen faststaller
den reviderade planen öch ansvarar för att den finns tillganglig pa Ålands gymnasiums
webbplats öch pa intranat.
Grupphandledarna införmerar arligen sina grupper/klasser öm krisplanen öch pa föraldramöten ges införmatiön öm att planen finns pa skölans webbplats. Hela persönalen
far arligen införmatiön öm krisplanen öch i intröduktiönen av nyanstallda ingar ett avsnitt öm skölans krisarbete.
Om du har fragör eller funderingar öm nagöt i samband med en kris eller öm krisarbete i
allmanhet ska du genast höra av dig till nagön i gruppen. Fragörna kan hjalpa öss att utveckla krisplanen öch arbetet med kriser.
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Källor

Tryckta källor
Du har varit med öm en uppskakande handelse...
Bröschyr utgiven av Finlands Röda Körs, Stakes, Finlands kömmunförbund, Kyrköstyrelsen öch Frivilliga raddningstjansten (utgivningsar saknas)

Otryckta källor
Krisberedskapsplan för Högskölan pa Åland. Högskölan pa Åland 13.10.2008/619.03.2013.

Elektroniska källor
Utbildningsstyrelsen: ”Ått förbereda sig pa en kris”
http://www.öph.fi/lagar_öch_anvisningar/trygghet_öch_elevvard/stöd_i_krissituatiöner/att_förbereda_sig_pa_en_kris
Referensen upprattad: 13.3.2017

Finlands Röda Körs: ”Hjalp dig sjalv psykiskt”
http://www.rödakörset.fi/nöde/1551/sa-har-klarar-du-dig-sjalv
Referensen upprattad 13.3.2017
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