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Innledning  

Beredskapsplan for Gosen skole er utarbeidet etter en ROS-analyse og kontinuitetsplan for 

pandemi utarbeidet og effektuert fra og med 2020. I etterkant er plan for utdeling av jod i 

tilfelle  atomulykke tatt med i planen.  Jod tabletter oppbevares på skolen.  

Beredskapsplanen skal være i papirform og finnes på alle bygg/avdelinger. Alle ansatte skal ha  

kjennskap til beredskapsplanen. Den oppdateres etter behov, se HMS –kalender.  

Oppdateringer kan skje i forbindelse med utskifting av nøkkelpersoner, i etterkant av en oppdatering  

av ROS-analysen, i forbindelse med avvikshåndtering m.m.  

Om Gosen skole 
Ansvarlig for oppfølging er rektor og avdelingsledere  

 Dato  Ansvarlig  Hva som er endret   

(stikkord) 

Versjon 1  31.01.2014  Ingve Helgeland  Nyopprettet plan 

Versjon 1  19.11.2014  Ingve Helgeland  Justering av plan 

Versjon 1  07.07.2015  Ingve Helgeland  Oppdatering informasjon 

Versjon 1  05.11.2015  Ingve Helgeland  Oppdatering informasjon 

Versjon 2  15.10 2018  Ingve Helgeland  

Hilde Solberg  

Oppdatering 
informasjon  og 
justeringer  

Versjon 2  24.4.2019  Ingve Helgeland  

Hilde Solberg 

Oppdatering 
informasjon  og 
justeringer  

Versjon 3  14.06.19  Ingve Helgeland  

Hilde Solberg 

Justering av plan.  

Versjon 4  august 

0222 

Anne-Marthe N.Basso 

Inger Lise Olufsen 

(brann) 

Sindre Immerstein(brann) 

Justering av plan  

 

 

Gosen er en ungdomsskole 8-10 trinn. Hovedbygget og gymbygget ble tatt i bruk i 1974/76 

og ble rehabilitert  i perioden 2006- 2009. Uteområdet ble rehabilitert i 2010. Areal 
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bruttoareal hovedbygg  5260 m2 pluss idrettsbygg 900 m2.  

Gosen skole består av et hovedbygg og et frittstående idrettsbygg. Hovedbygget har en  

hovedetasje og en halv u-etasje. Bygget har 5 inngangsdører som er koblet til et elektronisk  

låssystem. I tillegg er det en dobbel garasjedør i u-etasjen og utgangsdører til  skolens to 

atrier.   

Skolen har besøksadresse Sophus Bugges gate 13. 4041 Hafrsfjord. Postadresse: Stavanger  

kommune, Gosen skole Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger. Skolen ligger i et boligområde  

og grenser mot Madlamarkveien i vest. Hoved adkomst er fra Sophus Bugges gate. Det er  lett 

fremkommelighet for brann- politi- og sykebil.   

 

Ledelse 2022 
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Plantegninger Gosen skole 

 

Gosen skole hovedetasje  

 

Gosen skole underetasje  
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Plan for krisehåndtering i Stavanger kommune og 

beredskapsplan for Gosen skole  

Plan for krisehåndtering er den overordnede hovedplan for krisesituasjoner innenfor 

Stavanger  kommunes ansvarsområde. Den skal være et hjelpemiddel ved ulykker og 

andre påkjenninger utover  det som regnes som normalrisiko og normalbelastning. 

Virksomhetsledere har hvert sitt eksemplar av Plan for krisehåndtering. Plan for 

krisehåndtering er kjent av alle ansatte.   

Kommunens krisehåndtering bygger på 4 prinsipper:  

1. Ansvarsprinsippet. Den som har et ansvar i en normalsituasjon skal også 

ha ansvaret i tilfelle  ekstraordinære hendelser.  

2. Likhetsprinsippet. Den organisasjonen vi opererer med til daglig skal 

være mest mulig lik den  organisasjonen vi opererer med under kriser.  

3. Nærhetsprinsippet. Kriser skal løses på et lavest mulig nivå.  
4. Samvirke. Samarbeid mellom de ulike aktørene på tvers av sektorgrenser.   

Med utgangspunkt i den overordnede kriseplanen for kommunen, har skolen laget en 

egen  kriseplan: Beredskapsplan for Gosen skole. Oftest er uønskede hendelser av en 

slik karakter at skolen selv kan håndtere disse. Det samsvarer med ansvarsprinsippet at 
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hver virksomhet lager sin egen  kriseplan. 

Varslingsliste 2022 for Stavanger kommune  

Plan for krisehåndtering inneholder Stavanger kommune sin varslingsliste. Varslingslisten 

oppdateres  hvert år. Sendes ut i internpost eller kan bestilles fra avdeling 

Samfunnssikkerhet og beredskap. Varslingsfolder  

Varslingsliste for Gosen skole  

Noen viktige nummer på overordnet nivå og internt på skolen. Ved alvorlig 

hendelser skal  skolesjef eller direktør varsles. Dersom disse ikke er tilgjengelig 

– ring beredskapsleder som  har døgnvakt.  

Dersom hendelsen er av en slik art at den kan være av interesse for media 

skal ledelsen  orienteres. 

 

Overordnet nivå for skolen  Mobil  Tel. jobb  

Dir. Oppvekst Helene Ohm  400 32 243  51 50 71 14  

Kommunalsjef skole  Jørn Pedersen  908 20 497  51 50 87 20 

Beredskapsansvarlig Bente Marie 
Johansen 

480 70 543  - 

Intern telefonliste  Mobil  Tel. jobb  

Rektor Anne-Marthe Nygård Basso  980 00 712  51 50 89 40  

Avd.leder  Ingve Helgeland  915 84 528  51 91 28 19 

Avd.leder Inger Lise Olufsen  951 07 960  51 50 70 02 

Avd.leder Sissel Kjellesvik  932 18 656  51 91 20 82 

Avd. leder Sindre Immerstein 98069217  

Skolekonsulent Grethe Hess Sømme  902 52 078  51 50 79 04 

Vaktmester Thomas Askeland 

Rune Fredriksen (leder)  

970 23 306 
971 59 864 

 

Skolens sentralbord  51 50 79 04  

Verneombud Odd Tjelta  992 64 457  

https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/By-ogsamfunnsplanlegging/Beredskap%20og%20samfunnsutvikling/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBy-ogsamfunnsplanlegging%2FBeredskap%20og%20samfunnsutvikling%2FVarslingsfolder_april%202022%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBy-ogsamfunnsplanlegging%2FBeredskap%20og%20samfunnsutvikling
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Ressursliste 

 

 

Vakttelefoner  Telefon 

Vakthavende beredskapsleder Stavanger kommune 
NB: Skal alltid varsles ved hendelser der overordnet 
nivå varsles  

977 32 422 

Brann  110 

Politi  112 

Ambulanse  113 

Legevakten  116117 (51 51 02 02) 

Vann og avløp. Utenfor ordinær arbeidstid 

viderekobles  nummeret til brannvesenet 

51 50 71 86 

Securitas Innbrudd og heisalarm i alle kommunale bygg  22 57 78 78 

Vakttelefon Bygg drift  913 55 994 

 

Ressursliste  Hva/hvor  Kontakt  Mobil  Tel. jobb 

Alternative   

lokaler 

Madla 

bydelshus 

Madlavoll 

skole  

Madlamark 

skole  

Bjørn Hareim  

 

Rektor  

 

Rektor 

 

 

92096305 

 

 

99115648 

51508662  
 

51912740 
 

 
51508866 

Transport  Rogaland Taxi  

Boreal 

 93062715  51909090  

51599000 

SMS 

varsling  til 

ansatte og  

elever 

Via skolens   

hjemmesider 

Rektor/   

avd.ledere 
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Pårørendelist
er  til ansatte 
er   

oppdatert i   

lønn- og   

personalsystem 

Exstens / Agresso  Skole-
konsulent 
Avd. ledere 

  

 

 

 

Tiltakskort  

Skolen har laget tiltakskort som skal brukes i en krisesituasjon. Det utarbeides tiltakskort 

for  uønskede hendelser. Tiltakskortet bør gi en oversikt over ansvarlige aktører, ansvars- 

og  rollefordeling, varslingslister, samarbeidsparter, informasjonsbehov, vurderinger 

som bør gjøres og  tiltak som bør iverksettes i en tidlig fase av en uønsket hendelse. 

Tiltakskortene kan brukes til øving  på hvordan håndtere ulike alvorlige hendelser. Det 

er viktig at tiltakskortene oppdateres med jevne  mellomrom. 

Tiltakskort: Brann på skolen 

Ansvarlig brannvernledere 

Avdelingsledere: Sindre Immerstein og Inger Lise Olufsen  

Ved fravær: Ingve Helgeland  

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse  

Brann på skolen 

Konsekvenser ved at 
hendelsen  skjer 

Personskade, dødsfall, materielle ødeleggelser. 

Hvilke forberedelser er 
gjort på  skolen 

Tilgjengelig branninstruks, regelmessige 
brannøvelser, oppnevnt  brannvernleder. Ved 
utkobling av alarmsystem aktiveres  brannvakter 
etter behov. 

Ansvarsfordeling  Brannvernleder er hovedansvarlig ved brann på skolen. 

Støtte/ressurser  Brannvesen, politi, ambulanse 

Mål  Begrense skadeomfanget i størst mulig grad – liv/helse! 

  

 

 

 Tiltak  Utført 

 AKUTT:  
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1  Følg branninstruksen.   
Branninstruksen er oppslått i alle klasserom, 
spesialrom og fellesrom  på skolen.  

 

2  Om nødvendig tilkall ambulanse og politi  

 HASTER:  

3  Meld fra til:  

Rektor eller brannvernleder  

Ved større brann som krever varsling, se varslingslisten  

 

4  Meld fra til pårørende  

 KAN VENTE:  

 Skrive avviksrapport  

 Forsikring  

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

   

 

 

 

Branninstruks 

Varsle:  Alle må kjenne til hvor brannmeldere, 
brannslanger og  brannslukningsapparater er 
plassert.  

Når branntilløp oppdages skal det straks undersøkes 
nøyere.  Ved tilfelle av brann utløses brannalarmen og 
brannvesenet  varsles på alarmtelefon 110.  

Ledelsen ved skolen varsles. 
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Redde/evakuere:  Når en hører brannalarmen, leder den voksne elevene 
ut via  nærmeste rømningsvei.   

Voksne og elevene går sammen til felles oppstilling på  
basketballbanen. Den voksne teller elevene og gir 
melding om  antall elever til stede og om eventuelt 
savnede/ skadde elever  og ansatte. 

Slukke:  Bruk nærmeste slokkemateriell, ikke forlat 
brannstedet med  en gang da brann kan blusse opp 
igjen. 

Begrense:  Når du forlater bygningen/brannrommet: lukk (men 
ikke lås) dører og vinduer. 

Veilede:  Veiled og forklar om hendelsen til 
brannvesenet. Brannvesenet må ha fri 
adkomst ved utrykning 
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Tiltakskort: Alvorlige hendelser, personulykker, store  materielle 

skader. 

Dette tiltakskortet omhandler oppgaver og tiltak ved alvorlige hendelser på skolen med 

personulykker  og/ eller store materielle skader 

 

 Oppgave/tiltak:  Utført 

AKUTT:  
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1  Den ansatte som er i/ eller først kommer til situasjonen:  

• Varsle og foreta førstehjelp  

• Tilkalle ambulanse (telefon 113)  

• Varsle nærmeste leder eller rektor 

 

2  Ledelsen Varsler foreldre/foresatte/ pårørende. Telefon og sms– varsling   

 HASTER:  

4  Informere ansatte ved skolen  

5 1.  Gjennomføre følgende strakstiltak så langt det er mulig:  

• Elevene møter i klasserommet for informasjon. Elever som ønsker  
det, får anledning til å snakke med noen.  

• Har den forulykkede søsken ved skolen, må de tas spesielt hånd 

om. • Elever/ ansatte i sjokktilstand må få førstehjelp/behandling 

 

 KAN VENTE:  

8  Rektor varsler kommunalsjef skole/  kommunedirektør  ved ulykker  

9  Ved alvorlige hendelser samles alle som er involvert i hendelsen så 

snart  som mulig til en felles oppfølgingssamtale. 

 

10  Ved behov iverksettes psykososial oppfølging  

11  Ved behov gis det felles informasjon om hendelsen til alle ansatte og 
elever. 

 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

 

       Tiltakskort: Elever som forsvinner på tur 

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av uønsket hendelse  Elever forsvinner på tur med skolen 
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Konsekvenser ved at 
hendelsen  skjer 

Elever kan bli skadet, dødsfall, traumatisk opplevelse 

Hvilke forberedelser er gjort 
på  skolen? 

Kjent personale med på turer, alltid nok voksne med på 
tur,  lister over elevene, ROS analyse for turen. 

Ansvarsfordeling  En voksen er ansvarlig for «sin» elevgruppe 

Støtte/ressurser  Politi, OL stab, ambulanse, brann 

Mål  Eleven/ene skal finnes raskest mulig for å 
unngå/begrense  skadeomfanget i størst mulig grad 

 

 

 Tiltak:  Utført 

 AKUTT:  

1  Den som har ansvar for eleven varsler og starter letingen. Let på 

de  mest risikofylte stedene først (eks vann og trafikk) 

 

2  Spør de øvrige elevene og personal om hvor eleven sist ble 

observert.  Be personal lete på skolen. Elever velger ofte å gå 

tilbake hit. 

 

 HASTER:  

3  Meld fra til rektor/avdelingsleder umiddelbart og 
koordinator  opprettes. Loggføring starter. 

 

4  Meld fra til pårørende og politi. Orienter om hendelsesforløpet 
og  informere om at leting pågår. 

 

5  Skolen frigjør flest mulig ansatte til å delta i leting. Ingen går fra 
jobb  før eleven er funnet. Tilkall eventuelt personal som har fri. 

 

6  Let til eleven er funnet eller til politiet overtar leteaksjonen.   

7  Alle som er involvert i hendelsen samles så snart som mulig til 
en  felles samtale. 

 

 KAN VENTE:  

 Hovedansvarlig skriver logg og avviksmelding. Rapport leveres 

til  administrasjon/eier dersom politi er involvert. 

 

 Ved forsvinninger hvor politier er involvert er det naturlig å ha en 

samling  med elevene etterpå for å snakke om hva som skjedde, om frykt 
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og følelser. 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

Tiltakskort: utdeling av jodtabletter i skole(ny 2022) 

Føringene er utarbeidet av direktør helse og velferd i Stavanger kommune juni 2022.  

Ansvar:   rektor eller den rektor delegerer dette til.  

 

      Formål / hensikt  

      Utdeling av jodtabletter i barnehager og skoler når beskjed om dette gis av Kriseutvalget 

 

      Gosen skole har fått  utlevert jodtabletter ferdig pakket (i lynlåsposer med klistrelapper) i et antall  

       som tilsvarer antall barn som tilhører skolen. Lynlåsposene inneholder 2 tabletter til barn over 12 år.  

 

Dokumentasjon av utdeling av jodtabletter 

 Ved utdeling av jodtabletter skal det påføres i  dokumentasjonsskjemaet hvem som har inntatt jodtabletter, 

når og i hvilken dose. Dersom  

       jod tablettene deles ut for å ta med hjem til senere inntak påføres dette dokumentasjonsskjemaet. 

 

I åpningstid 

Rutine for utdeling av jodtabletter dersom Kriseutvalget anbefaler inntak av     jodtabletter i 

kommunal åpningstid  

• Finne fram jodtabletter, informasjonsark til foresatte, dokumentasjonsskjema og sprittusjer.  

• Dele ut jod til hvert barn i henhold til anbefalt dosering på informasjonsarket, og skrive ned dette i 

dokumentasjonsskjemaet.  

• Påse at hvert enkelt barn svelger jod-dosen med litt vann. Skriv dato og klokkeslett på barnets  

      underarm med sprittusj for å markere når inntaket skjedde.  

•  Fylle ut informasjonsark til foresatte med barnets navn, dato og klokkeslettet da inntaket skjedde. 

Informasjonsarket sendes med barnet hjem.  

 

Etter åpningstid  

Rutine for klargjøring og utdeling av jodtabletter dersom Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler 

at inntak av jodtabletter skal skje etter kommunal åpningstid  

Dersom et varsel fra Kriseutvalget kommer innenfor kommunal åpningstid, men inntaket av jod skal skje 

etter åpningstid, må de ansatte klargjøre jodtabletter slik at anbefalt dose og informasjonsskriv kan sendes 

med barna hjem. Barnehage og skoleansatte har ansvar for å:  

• Finne fram jodtabletter, informasjonsark til foresatte, dokumentasjonsskjema og sprittusjer.  

• Påføre informasjonsark til foresatte: navn, dosering av jod og klokkeslett for når dosen skal inntas.  

• Påføre på posen: dosering i hht barnets alder og klokkeslett for inntak.  

• Dele ut riktig dose jodtabletter i lynlåspose, samt informasjonsark slik at barnet/eleven får dette med hjem 

 

      Les mer her: Jodtabletter til skoler og barnehager | Stavanger kommune 

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/jodtabletter-til-skoler-og-barnehager/
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    Tiltakskort: Ansatte forsvinner på tur 

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse  

Ansatt forsvinner på tur/ ekskursjon 

Konsekvenser ved at 

hendelsen skjer  

Ansatt kan bli skadet, dødsfall, traumatisk opplevelse 

Hvilke forberedelser 
er gjort på  skolen? 

Det er utarbeidet planer og ansvarsfordeling for turer 
som  skal gjennomføres i undervisning/ SFO 

Ansvarsfordeling  Skolens planer angir ansvar for ekskursjoner/ turer. 

Støtte/ressurser  Politi, OL stab, ambulanse, brann 

Mål  Ansatte skal lokaliseres raskest mulig for å 
unngå/begrense  skadeomfanget i størst mulig grad. 
Pårørende og skolens  ledelse varsles når ansatte 
forsvinner. 

 

 Tiltak:  Utført 

 AKUTT:  

1  Kollegaer som deltar på tur/ekskursjon varsler og starter letingen.   

2  Spør de øvrige personal og elevene om hvor den ansatte sist 

ble  observert. Få hjelp til å lete etter ansatt 

 

 HASTER:  

3  Meld fra til rektor/avdelingsleder umiddelbart og 
koordinator  opprettes.  

 

4  Meld fra til pårørende og eventuelt politi. Orienter 
om  hendelsesforløpet og informere om at leting 
pågår. 

 

6  Let til den ansatte er funnet eller til politiet eller pårørende 
overtar  leteaksjonen.  

 

7  Ved alvorlige hendelser samles alle som er involvert i hendelsen 
så  snart som mulig til en felles samtale. 

 

 KAN VENTE:  
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 Hovedansvarlig skriver logg og avviksmelding. Rapport leveres 

til  administrasjon/eier dersom politi er involvert. 

 

   

 

 

 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

   Tiltakskort: Elev forsvinner fra skole/SFO 

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av uønsket hendelse  Elever forsvinner fra undervisning/ SFO 

Konsekvenser ved at 
hendelsen  skjer 

Elever kan bli skadet, dødsfall, traumatisk opplevelse 

Hvilke forberedelser er gjort 
på  skolen? 

Undervisning /SFO er planlagt med forsvarlig 
bemanning. Ansatte er kjent med skolens rutiner for 
tilsyn og hvilke  elever de har ansvar for i skole- og 
SFO-tid. 

Ansvarsfordeling  Skolens planer angir ansvar for elevene i undervisning 
og  tilsyn. 

Støtte/ressurser  Politi, OL stab, ambulanse, brann 

Mål  Eleven/ene skal lokaliseres raskest mulig for å   
unngå/begrense skadeomfanget i størst mulig grad. 
Foresatte  og skolens ledelse varsles når elever forsvinner. 

 

 

 Tiltak:  Utført 

 AKUTT:  

1  Den som har ansvar for eleven varsler og starter letingen. Let på 
de  mest risikofylte stedene først  

 

2  Spør de øvrige elevene og personal om hvor eleven sist ble 

observert.  Få hjelp til å lete etter eleven/elevene. 

 

 HASTER:  
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3  Meld fra til rektor/avdelingsleder umiddelbart og 
koordinator  opprettes.  

 

4  Meld fra til pårørende og eventuelt politi. Orienter 
om  hendelsesforløpet og informere om at leting 
pågår. 

 

5  Skolen frigjør flest mulig ansatte til å delta i leting.   

6  Let til eleven er funnet eller til politiet eller foresatte 
overtar  leteaksjonen.  

 

7  Ved alvorlige hendelser samles alle som er involvert i hendelsen 
så  snart som mulig til en felles samtale. 

 

 KAN VENTE:  

 Hovedansvarlig skriver logg og avviksmelding. Rapport leveres 

til  administrasjon/eier dersom politi er involvert. 

 

 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

 

 

  

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse  

Ulike uønskede hendelser som kan inntreffe på skolen 

Konsekvenser av 

hendelsen  

Personskader, dødsfall, store materielle skader 

Hvilke forberedelser er 

gjort  

ROS-analyse, kontinuerlig HMS-arbeid 

Ansvarsfordeling  Rektor 

Støtte/ressurser  OL stab, HMS/bedriftshelsetjeneste,   

beredskapsavdelingen 

Mål  Dette tiltakskortet er tenkt brukt på ulike hendelser.  
Tiltakskortet er derfor ikke absolutt, og ved bruk skal vi  
alltid vurdere den aktuelle situasjonen og tilpasse  tiltakene 
deretter.  
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           Tiltakskort: Generell krise 

 

 

TILTAK  UTFØRT 

AKUTT 

1  Opprett kontakt med Politi/Brann/Helse med sikte på 
gjensidig  informasjonsflyt. Klarlegg om nødetatene trenger 
ytterligere  bistand. Iverksett nødvendige strakstiltak, 
prioriter liv og helse. 

 

2  Varsle kommunens kriseledelse.  

3  Vurder selvstendig behovet for ressurser.  

4  Rektor skal lede situasjonen og avklare hvor aksjonen skal ledes 
fra.  Meddel dette til politiets skadestedsleder. 

 

5  Vurder behovet for evakuering av elever og ansatte fra skolen.  
Evt. evakuering fra området utenfor bedriften, er politiets 
ansvar. 

 

6  Koordiner skolens bistand i forbindelse med redningsarbeidet.  

HASTER 

7  Begynn med loggføring  

8  Påse at nødvendig helsehjelp blir gitt  

9  Utpek kommunikasjons-/mediekontakt (Normalt rektor 
eller  assisterende rektor). Se tiltakskort: Kommunikasjon 
og  mediekontakt 

 

10  Iverksett oppfølging og evaluering av iverksatte tiltak.  

11  Vurder behov for psykososial støtte. Se tiltakskort 
Psykososial  omsorg 

 

12  Sørg for mat & drikke til innsatsmannskaper og berørte.  

13  Ved langvarig innsats planlegg med avløsningsmannskaper.  

KAN VENTE 

14  Vurder situasjonen og behov for omlegginger og andre tiltak.  

15  Kontakt forsikringsselskap.  

16  Se tiltakskort: Etterarbeid   
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Godkjent dato    

Godkjent av    

 

 

 

 

          Tiltakskort: Kommunikasjon og mediekontakt 

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse  Etter en krise er media ofte raskt på plass for å få 
informasjon  om både saken og for å finne ut hvordan 
virksomheten håndterer  krisen. 

Konsekvenser  Sikre korrekt og hensiktsmessig informasjon til pressen 

Hvilke forberedelser er gjort?  Skolering i håndtering av media kontakt. 

Ansvarsfordeling  Rektor, rektors stedfortreder 

Støtte/ressurser  Kommunikasjonsavdelingen 

Mål  Sikre korrekt, hensiktsmessig kommunikasjon i en 

krisesituasjon 

 

 

TILTAK  UTFØRT 

AKUTT 

1  Avklar hvem på skolen som skal uttale seg til media om hva.  

2  Tilrettelegg mediekontakten.  

3  Avklar hvilke medier som er aktive i saken – og hvem som bør 

bli det. 

 

4  Vær proaktiv i mediekontakten.  

5  Sikre at det er informert om eventuell fare eller trussel.  

6  Formidle nødvendig informasjon til sentralbordet og sørg for 
at dette er  bemannet under hele innsatsen. 

 

7  Vurder om skolens hjemmesider på internett skal brukes.  

HASTER 

8  Sikre at det er samsvar mellom fakta medier bringer og 
opplysninger  som skolen gir. 
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9  Sikre at alle henvendelser besvares.  

10  Sikre god informasjon til både berørte og andre ansatte.  

11  Vurder behov for pressekonferanse og/eller pressemeldinger.  

12  Vurder behov for kommunikasjonsstøtte 

(kommunikasjonsrådgivere). 

 

KAN VENTE 

13  Overvåk at bilde som skapes av situasjonen stemmer 
med faktiske  forhold.  

 

14  Viktig muntlig informasjon bør også formidles skriftlig.  

15  Etabler vaktliste for «talspersoner», før de blir slitne.  

 

 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

             Tiltakskort: Psykososial omsorg v/alvorlig skade eller død  

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av hendelse  Elev/ansatt er død eller hardt skadet 

Konsekvenser av hendelsen  Involverte/pårørende kan ha fått traumatiske  
opplevelser som trenger oppfølging  

Hvilke forberedelser er 
gjort  på skolen 

ROS analyser og kriseplan. Opplæring av ansatte  

Ansvarsfordeling  Rektor 

Støtte/ressurser  HMS/bedriftshelsetjenesten, kriseteam/legevakten,  
OL stab 

Mål  I alle kriser og ulykker utsettes alle berørte av  
uvanlige sanseinntrykk. Vårt mål med psykososial  
omsorg er å bidra til at de berørte i minst mulig grad  
skal få senvirkninger som følge av hendelsen.  

 

 

TILTAK  UTFØRT 
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AKUTT 

1  Medisinsk førstehjelp. Igangsettes av ansatte.  

2  Varsling av nødetatene og skolens ledelse  

HASTER - Umiddelbart 

 Virksomhetsleder samler kriseledelse og annet 
nøkkelpersonale.  Kriseledelsen samler informasjon og fakta 
om hendelsen 

 

 Ledelsen informerer/kontakter:  

Familie om   

• Ulykke (ved dødsfall må alltid tillatelse innhentes av  

politiet)  

• Bedriftens videre aktiviteter  

Ansatte om:  

• fakta fra hendelsen  

• igangsatte støttetiltak  

• planer for fortsatt aktivitet  

• tiltak ovenfor familie  

• tiltak ovenfor media 

 

 Ledelsen vurderer:  

• Hendelsens umiddelbare innvirkning på andre ansatte • 
Ansatte og andre med behov for særskilt oppfølging og hjelp 

• Behov for ekstern hjelp 

 

 Ledelsen vurderer hvordan resten av dagen skal gjennomføres 
og  hvordan morgendagen skal møtes. 

 

 Støtte til involverte ansatte (første gjennomsnakking av det som 
har  hendt). Sørg for at noen i ledelsen følger opp ansatte som er 
direkte  berørt også utenom arbeidstiden. 

 

 Hvis pressen møter opp, skjerm ansatte og familie. La pressen 
snakke  med en talsperson/representant for media. 

 

 

 

 

 Avtal møte med ansatte for å diskutere planene for den 
påfølgende  dagen. Alle berørte ansatte deltar. 

 

KAN VENTE – Oppfølging over de neste dagene 
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 Begynn den påfølgende dagen med en evaluering av foregående 
dag  og gjennomgå dagens planlagte aktiviteter. 

 

 Organiser møte for alle ansatte for å snakke gjennom 

hendelsen. • Alle skal delta  

• Snakk om det som virkelig hendte  

• Snakk ut om egne opplevelser og følelser  

• Gi støtte og vis forståelse  

• Gi tilbud om profesjonell/formell debrief og oppfølging. 

 

 Organiser gruppemøter for spesielt involverte ansatte  

 Ved skade: La ansatte besøke sykehuset (hvis mulig)  

 Hold personalmøte på slutten av første dagen for å:  

• Gi oppdaterte fakta og formidle videre planer  

• Hjelpe egne ansatte til å uttrykke egne tanker og reaksjoner 

 

 Kontakt familie for å uttrykke bedriftens sympati og for å tilby 

støtte. • Daglig leder /styreleder eller nøkkelperson besøker 

familien 

 

 Hjelp ansatte tilbake i de daglige rutinene  

 Kontakt den involverte presten eller familien for å snakke 
om  bedriftens opptreden under begravelsen. 

 

La ansatte delta i begravelsen. Reserver stoler i kirken for nære   

kollegaer. La bedriften være åpen for ansatte etterpå.  

KAN VENTE – Langvarig oppfølging 

 Vurder om noen av de ansatte trenger langvarig hjelp  

 Marker spesielle dager slik som den dødes fødselsdag, årsdagen 
for  dødsfallet og la den dødes navn bli nevnt ved første gangs 
passering  av spesielle høytidsdager; jul, påske osv. 

 

GENERELT  

Tilrettelegg ”klima” rundt hjelpen.  

• Omsorg  

• Forståelse, akseptering 

 

Oppdatert informasjon  

• Hva som har hendt, hva som skal skje  

• Om familie  

• Om sjokkreaksjoner 

 

La de rammede snakke om det som er skjedd  

Beskytt mot ytterligere stress  

• Sterke inntrykk, Journalister, Publikum 
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• La de rammede etablere kontakt med 

familiemedlemmer • Gi hjelp til praktiske ting, men ta 

ikke over  

• Anvend gruppemøter for å nå mange  

• Mobiliser styrke, samhold og aktivitet 

 

 

 

Tiltakskort: Vold og trusler om vold 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

 

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse av uønsket hendelse  Skade/ belastninger som følge av vold og trusler om vold 

Konsekvenser ved at 
hendelsen  skjer 

Fysisk og psykisk skade, mistrivsel på jobb.   
rekrutteringsutfordringer, tapt arbeidstid, søksmål og tap 
av  omdømme 

Hvilke forberedelser er gjort 
på  skolen? 

Forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at  
arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold, skal  
kartlegges jevnlig. Det skal foreligge en enkeltvis og 
samlet  vurdering av forhold som kan innebære fare for å 
bli utsatt  for vold og trussel om vold.  
Nødvendig opplæring, tilstrekkelig bemanning, mulighet 
for  tilkalling av hjelp (alarmsystem ved behov) 

Ansvarsfordeling  Ledelse har ansvar etter forskrift om utførelse av arbeid  
(arbeidsgiveransvar). Medarbeider har ansvar etter  
arbeidsmiljøloven (medvirkningsplikt), herunder å 
melde  avvik. 

Støtte/ressurser  Vernetjenesten, HR-tjenesten, HMS-gruppe, skolens ledelse, 

Mål  Forebygge forekomst av vold og trusler mot ansatte og  
begrense konsekvenser av å bli utsatt for vold og trusler 
om  vold. 

 

 

 Tiltak:  Utført 

 AKUTT:  

1  Gi hjelp og støtte i situasjonen.   
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2  Skjerme elever og sette inn nytt personal som kan 

overta  undervisning/ tilsyn. 

 

3  Gi nødvendig førstehjelp. Ved behov tilkall medisinsk 

assistanse/  bring den skadede til legevakt. 

 

 HASTER:  

3  Varsle ledelsen om hendelsen  

4  Avklar hvem som gir nødvendig oppfølging.  

5  Ledelsen kontakter pårørende ved behov.   

 KAN VENTE:  

 Hendelsen meldes i system for melding av avvik.  

Ved behov gjennomføres ny risikovurdering.  

Behov for ytterligere opplæring, omorganisering, videre 

oppfølging  vurderes 

 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

 

Tiltakskort skarpe situasjoner LÆRER 

Med en Skarp situasjon forstår vi enten:  

1. en trussel situasjon (for eksempel en bombetrussel)  

2. en reell hendelse er under utvikling (for eksempel skyting pågår)  

Ingen situasjoner vil være like og det er derfor viktig at alle hendelser vurderes særskilt.  

AKUTT 

 TRUSSEL SITUASJON  REELL HENDELSE 
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1  Varsle REKTOR på tlf. 980 00 712  

Gi opplysninger om:  

✓ Hvem melder, telefonnummer, 
hvor  du er (rom, bygg osv.)  

✓ Hva har skjedd? Hva går 
trusselen  ut på?  

Dersom det ikke oppnås kontakt med 
rektor  eller andre i administrasjonen, 
varsles  POLITIET på 112 

Varsle POLITIET på 112  

Gi opplysninger om:  

✓ Hvem melder, navn på skole,   
adresse, telefonnummer  

✓ Hva har skjedd?  

✓ Hva skjer akkurat nå? Beskrivelse 
av  gjerningsmann, antall (hvis kjent)  

✓ Type våpen (hvis kjent)  

✓ Hvor på skolen var   

gjerningsmannen sist observert?  

✓ Andre opplysninger politiet ber om. 

Iverksett livbergende førstehjelp 

Varsle REKTOR på tlf. 980 00 712 

2  Vurder om det skal gis ordre om en av følgende øyeblikkelige handlinger 
*:  a) «EVAKUERING»  

b) «BLI VÆRENDE»  

c) «LÅS DØRENE»  
*Se sist på arket 

3  Elever som er på toalett eller i gangen utenfor bringes i sikkerhet.  

Foreta opptelling og ha kontroll på alle elevene. 

4  Dersom lærer og elever blir 
værende  innendørs:  

✓ Få oversikt på alle elevene,   

rapporter status til   

administrasjonen herunder   

hvilke elever som mangler og   

eventuelle tillegg.  

✓ Informerer elevene om status. 

Dersom lærer og elever blir 
værende  innendørs:  

✓ Lukk og lås alle dører og   

vinduer.  

✓ Trekk for gardiner/persienner.  

✓ Skru av alt lys.  

✓ Be elevene legge seg ned på   

gulvet, mot en solid vegg og   

forholde seg stille.  

✓ Få oversikt på alle elevene,   

rapporter status til   

administrasjonen herunder   

hvilke elever som mangler og   

eventuelle tillegg. 
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HASTER 

5  Vurder om og hvordan melding kan gis til andre elever og ansatte (også på utsiden). 

6  Gi omsorg og støtte til elevene. 

7  Vær tydelig på at elevene ikke må brukes mobiltelefon eller sosiale medier så  lenge 
situasjonen er uavklart. 
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KAN VENTE 

8  Forbered henvendelser fra media. Normalt er det rektor, eller den rektor utpeker, 
som  uttaler seg på skolens vegne.  

9  Forbered kontakt med pårørende/foresatte/foreldre. 

10  Vurder behov for psykososial oppfølging av elever andre berørte. 

11  Forbered overgang til normalsituasjon. 

12  Utarbeid rapport til rektor. 

 

 

1. EVAKUERING – Når forholdene oppfattes som tryggere utenfor bygningen enn innenfor.  

Elever og ansatte skal umiddelbart forlate bygningene. Vurdering nøye hvor de evakuerte  

skal møtes.  

2. BLI VÆRENDE – Når forholdene oppfattes tryggere i bygningen enn utenfor. Elever og  

ansatte skal gå til plasser i bygget som er trygge fra utsiden.  

3. LÅS DØRENE – Når en person/situasjon utgjør en umiddelbar trussel i bygget. Alle ytterdører  

og dører til klasserom/kontorer skal låses. Elever og ansatte skal bli værende på stedet. 

 

 

        Tiltakskort Skarpe situasjoner REKTOR 

              Med en Skarp situasjon forstår vi enten:  

1. en trussel situasjon (for eksempel en bombetrussel)  

2. en reell hendelse er under utvikling (for eksempel skyting pågår)  

Ingen situasjoner vil være like og det er derfor viktig at alle hendelser vurderes særskilt.  

AKUTT 

1  Varsle POLITIET på 112  

Gi opplysninger om:  

• Hvem melder, navn på skole, adresse, telefonnummer  

• Hva har skjedd?  

• Hva skjer akkurat nå?  

• Beskrivelse av gjerningsmann, antall (hvis kjent)  

• Type våpen (hvis kjent)  

• Hvor på skolen var gjerningsmannen sist observert?  

• Andre opplysninger politiet ber om. 
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2  Vurder om det skal gis ordre om en av følgende øyeblikkelige handlinger 
*:  d) «EVAKUERING»  
e) «BLI VÆRENDE»  

f) «LÅS DØRENE»  

*Se sist på arket 

3  Iverksett livbergende førstehjelp 

HASTER 

4  Vurder hvordan melding kan gis til elever og ansatte (også på utsiden). 

5  • Opprett kriseledelse på egnet sted.  

• Vurder å utpeke en ansatt som kan møte politiet, etter avtale med 

politiet. • Vurder om brannalarmen skal skrues av. 

6  Varsle kommunens beredskapsvakt på tlf 977 32 422  

Varsle direktør/skolesjef (se «Varslingsfolder») 

KAN VENTE 

7  Vær forberedt til håndtering av media (se også «Plan for krisehåndtering» 
og  «Varslingsfolderen» 

8  Vær forberedt på kontakt med pårørende  

Pårørendesenter 

9  Vurder behov for psykososial oppfølging av elever, ansatte og andre berørte 

10  Forberede overgang til normalsituasjon 

11  Evaluering 

12  Utarbeide rapport 

13  Justere beredskapsplan i forhold til erfaringer 

 

 

Rektor er ansvarlig for å utløse skolen kriseplan for skarpe situasjoner. Etter at nødvendig varsling er  

foretatt må følgende umiddelbare tiltak vurderes:  

4. EVAKUERING – Når forholdene oppfattes som tryggere utenfor bygningen enn innenfor.  

Elever og ansatte skal umiddelbart forlate bygningene. Vurdering nøye hvor de evakuerte  

skal møtes.  

5. BLI VÆRENDE – Når forholdene oppfattes tryggere i bygningen enn utenfor. Elever og  

ansatte skal gå til plasser i bygget som er trygge fra utsiden.  

6. LÅS DØRENE – Når en person/situasjon utgjør en umiddelbar trussel i bygget. Alle ytterdører  

og dører til klasserom/kontorer skal låses. Elever og ansatte skal bli værende på stedet. 
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Tiltakskort: Etterarbeid/Tilbake til normalsituasjon 

Stavanger kommune:  Gosen skole 

Beskrivelse  Tiden etter krisen, når akuttfasen er over og 
virksomheten  skal tilbake til drift. 

Konsekvenser  Skolen kan etter en krise ha blitt satt ut av normal 
drift.  Det kan være ulike utfordringer tilknyttet til å 
skulle  komme tilbake til normalsituasjon igjen. 

Hvilke forberedelser er gjort 
på  skolen? 

 

Ansvarsfordeling  Rektor 

Støtte/ressurser  OL stab, HMS/bedriftshelsetjeneste,   

beredskapsavdelingen, kriseteam/legevakten 

Mål  Gjenopprette skolens drift på en smidig og 
hensiktsmessig  måte. Lære av det som har skjedd og 
måten krisen ble  håndtert på. Ivareta involverte etter at 
ordinær drift er  gjenopprettet. 

 

 

TILTAK  UTFØRT 

HASTER 

1  Vurder behov for psykososial oppfølging av egne ansatte 
og  andre berørte. 

 

2  Gjennomfør teknisk debrief (samarbeid, funksjon, 
utstyr,  personell, ledelse etc.), med minimum 
følgende punkter: FORBEREDELSE – PLANER.  

Hva var bra? Hvorfor?  

Hva kan bli bedre? Hvordan?  

GJENNOMFØRINGEN – INNSATSEN  

Hva var bra? Hvorfor?  

Hva kan bli bedre? Hvordan?  

ETTERARBEID  

Hva var bra? Hvorfor?  
Hva kan bli bedre? Hvordan? 

 

3  Vurder om det skal settes inn takkeannonse i lokale aviser.  

KAN VENTE 

4  Sørg for evalueringsmøter med samarbeidende instanser.  
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5  Foreta nødvendige justeringer i planverket.  

6  Utarbeid sluttrapport.  

7  Suppler egne lagre av forbrukt materiell mv.  

 

 

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

 

Tiltakskort: Potensiell forgiftning  

Stavanger kommune:  Gosen skole  

Beskrivelse av uønsket   

hendelse 

Elever eller ansatte har fått i seg noe som er 
eller  kan være giftig/skadelig 

 

Konsekvenser ved at   

hendelsen skjer 

Alt fra ubehag til alvorlig hendelse, død.   

Hvilke forberedelser er 
gjort  på skolen? 

Prosedyrer for håndtering av substanser er 
etablert.  Prosedyrer for håndtering av uønskede 
hendelser  er etablert.  

 

Ansvarsfordeling  Rektor  

Støtte/ressurser  OL stab, legevaktens kriseteam   

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00  

 

Mål  Alle involverte samles for å løse krisen på 
best  mulig måte. 

 

TILTAK 

AKUTT 

1  Evaluer situasjonen, få oversikt. Fordel oppgaver. Etabler fakta i forhold 
til  hvilken substans som er inntatt og i hvilke mengder. Sikre emballasje, 
etikett  eller produktdatablad hvis mulig.  

2  Hvis nødvendig søk hjelp fra medisinsk ekspertise. Legevakt, fastlege, 
eller  Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 (døgnåpen 
informasjonstelefon). Den som ringer må om mulig ha emballasje, etikett 
eller produktdatablad tilgjengelig.  

3  Iverksett hjelp/tiltak etter instruksjon.  
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4  Oppdater alle i skoleledelsen/kriseledelsen om aktuell situasjon og 

hvilke  konsekvenser dette kan få (mest sannsynlige og farligste). Hvilke 

tiltak er  allerede iverksatt? 

HASTER 

5  Påse at det blir gitt omsorg til rammede og berørte/pårørende 

6  Avgi jevnlige rapporter til: Direktør OL 

7  Vurder behov for psykososial støtte. Se tiltakskort Psykososial omsorg 

8  Iverksett informasjonstiltak. Utpek kommunikasjons-/mediekontakt. 

Se  tiltakskort Kommunikasjon/mediekontakt 

KAN VENTE 

14  Iverksett oppfølging og evaluering av iverksatte tiltak. 

15  Forbered overgang til normalsituasjon. Se tiltakskort Etterarbeid  

Godkjent dato   

Godkjent av   

 

  

TURER/UTFLUKTER i skolens regi 

Gosen skole forutsetter at elevene har fått en systematisk og god opplæring de første 7 årene på 

barnetrinnet. Dette legges til grunn i skolens tiltaksplan. 

 

Gang/sykkelstier krysser skolens uteområde på begge sider av hovedbygget. Det fører med  seg en del 

gjennomgangstrafikk av gående og syklende i skolens område både på dag - og  kveldstid. Skolebygget 

og uteområde brukes svært mye på ettermiddags - og kveldstid. 

 FORARBEID 

 Trinn sørger for å: 

● Gå gjennom eventuelle tidligere vurderinger av tilsvarende aktivitet før planlegging og organisering av 

opplegget. Gi informasjon til hjemmet. 

● Ansatte har ansvar for hver gruppe. De ansvarlige for hver gruppe avtaler den enkeltes oppgaver. 
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● En voksen fra hver gruppe skal ta med førstehjelpsutstyr og mobiltelefon med ledelsens nummer lagret. 

● Ha oversikt over antall elever! Klasseliste med eventuelt fravær registrert skal alltid være med. 

● Gi beskjed til adm i god tid i før utflukten/turen. 

  

BUSS 

Som lærer skal du ha søkelys på følgende punkter: 

o   Informer elevene om hvordan de skal oppføre seg på stoppested og om bord i bussen. 

o   Ha full oversikt over avreisetidspunkt, reisemål og tidspunkt for retur. 

o   Påse at tidspunktene blir overholdt, og at elevene holder seg samlet. 

o   Pass på at elevene sitter i ro i setene og bruker sikkerhetsbelte under hele turen. 

o   Plasser deg i bussen slik at du kan følge med elevene, og gripe inn ved avvikende atferd. 

o   Ta en runde i bussen etter at elevene har gått av for å ta deg av gjenglemte gjenstander, søppel mm ... 

o   Hjelp elevene / sjåføren med lasting / lossing av bagasje. 

  

Ditt ansvar som elev: 

o   Vær presis, både ved avreise og retur. 

o   Stå i ro på stoppestedet når bussen kommer. 

o   Gå rolig inn i bussen, sett deg i setet og spenn på deg sikkerhetsbeltet. 

o   Sitt i ro under hele turen. 

o   Bruk «innestemme» når du skal kommunisere med andre i bussen. 

o   Sjekk at du får med deg alle eiendelene dine (inkludert søppel) når du forlater bussen. 

o   Se deg godt for dersom du skal krysse veien etter at du har gått av bussen. 

  

  

 PÅ SYKKELTUR ELLER FOTTUR 

  

● Hvis en tur går langs trafikkert vei påser vi god ferdsel i trafikken som fotgjenger, samt passer på når man 

krysser en vei. Dette skal repeteres minst en gang hvert skoleår. 

● Elever som skal sykle skal ha sykkelhjelm, og en sykkel som tilfredsstiller kravet til en fungerende sykkel. 
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·       Ved eventuelle skader skal foresatte kontaktes umiddelbart. 

·       113 ringes alltid først dersom skaden er alvorlig! 

·       Ledelsen/adm. underrettes deretter 

Trafikksikkerhetsrutiner på  Gosen skole 

Gosen skole går gjennom med  elevene  trafikksikkerhet, herav; 

-          Lære om trafikksikkerhetsutstyr: 

-          Lære om viktigheten ved bruk av refleks 

-          Lære hvordan bruke bilbelte riktig 

-          Hvordan bruke sykkel i trafikken. 

-          10. trinn deltar i Kampanjen: «Ikke tøft å være død» i regi av Trygg trafikk. 

Gosen skole gir følgende informasjon til foresatte i oppstart på foreldremøter og underveis i 

skoleåret på hjemmesiden: 

-          Informasjon ut til foreldre om at vi ønsker at eleven går sykler til skolen. Blir de kjørt må de slippe av et stykke fra 

skolen, ikke i hovedinngang til skolegård. Mindre biltrafikk i nærheten eller på skoleområdet gjør veien til skolen 

tryggere for alle elever. 

-          Vi har en «hjertesone» utenfor hovedinngangen til skolegården. 

-          Informere om de utfordringer som skolen har med tanke på trafikksikkerhet og hva som er spesielt for deres skole. 

Annet 

·       PÅ hjul sjekker alle sykler høst hvert år 

·       Det henstilles til bruk av hjelm på sykkel. 

Vedlegg 

1. Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler krever at skolen skal ha utarbeidet rutiner for turer i 

skolens regi. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v - Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
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2. Loggskjema  

Logg krisehåndtering 

 

 

Dato : Loggfører: 

Nr  Kl  Fra  Til  Melding/hendelse  Hva er gjort 

1      

2      

3      

4      

 

 


