HÅNDTERING AV ULYKKER OG KRISER VED STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL
ANSVARSFORDELING
Skolens leder har øverste ansvar for håndteringen.
Oppgavene er fordelt i ledelsen og kollegiet.
- Rektor Arve Husby, tlf. 73202882, 99024170
- Styrets leder Ivar Sørøy, tlf. 98085488
- Adm.koordinator Eli Rønning Husby, tlf. 73802880, 73802881, 99027740
- Klasselærer
Hendelse
Ved ulykker, ring nødnummer, se nedenfor

Ansvar
Den første på stedet

Fordeling av arbeidsoppgaver og videre
håndtering
Informasjon til kollegiet

Ledelsen

Felles samlinger av elever, pårørende,
medarbeidere
Vurdere behov for ekstern hjelp

Ledelsen

Forholdet til media

Rektor og politiet

De påfølgende dager, begravelse, minnestunder

Ledelsen

Rektor

Ledelsen

Den enkelte klasse er klasselærers ansvar, men i samråd med skolens ledelse. Dette gjelder
- Informasjon til elever og samtaler med disse, dempe uro
- Vurdere behov for foreldremøter
- Elevenes deltakelse og kontakt med rammede, begravelser og minnestunder
Instanser utenfor skolen som kan kontaktes ved behov:
- Politiet tlf. 112
- Brannvesenet tlf. 110
- Ambulanse tlf. 113
- Skolens helsesøster Anna Liljefjell, tlf. 91672225
- Fagleder helse, barne- og familietjenesten Østbyen, Unn Randi Erlien, tlf 94879031
- Helsepersonell tilgjengelig ved St. Olav tlf. 06800
Ved særdeles alvorlige begivenheter kan Trondheim kommune gjennom Barnevernsvakta stille
kriseteam for skolen. Dette gjelder både i den akutte situasjonen og oppfølging i ettertid. Politiet kan
bidra med organisering og sikre kommunikasjon.
Om en skyte-episode oppstår, er det to faktorer vi bør huske på. Lås døren til klasserommet og få
elevene unna døren og ned på gulvet. Ring politiet.
Skolen har også krisehåndteringsperm på kontoret til rektor. Den er også lagt ut på skolens
internside, og den enkelte medarbeider er selv pliktig til å sette seg inn i innholdet som gir veiledning
i hvordan man kan gå frem ved ulike situasjoner.
Hvis skolens ordinære lokaler ikke kan anvendes, er skolens ledelse å finne på Steinerskolen i
Trondheim, tlf 73879080.
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