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LARMLISTA 
 

Förskolan Minigiraffen 

Djurgårdsgatan 99 

582 29 Linköping 

Tel: 013-13 12 27 
 

LARMLISTA    TELEFON 

 

SOS     112 

 

GIFTINFORMATION 08-33 12 31 EL.     112 

 

POLIS  114 

 

FÖRESTÅNDARE 

 

ANNA GUTENMARK  0768-71 79 12 

 

 

ORDFÖRANDE 

 

JENNIFER ULLBRAND  0707-99 15 74 

  

 

 

VICE ORDFÖRANDE 

 

ELIN LARSSON   0702-79 30 29 

  

 

 

PERSONALANSVARIG 

 

KARIN DANNSÄTER  0709-70 28 48 

  

 

RYTTARGÅRDSKYRKAN  EXP: 013-31 41 90  
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Se rutiner vid krishantering 

 

Krisgrupp- 

                                                             

skyddsombud 

                                                                  

         

 

Utrymning  

                                                                         

                         

                                                         

                                                                     

hallen, telefoner ev telefonlistor. 

 

Inrymning.  

                                                                     

                                                             

avdelningsvis.  
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Krishantering  

                        KRISPLAN  

KONTAKTA FÖRSKOLECHEFEN  

                                ellt tillsammans med förskolechefen. 

Dokumentation g                                

Förskolechefen informerar huvudman/ordförande 

Krisgruppen fattar beslut om eventuella vidare insatser  

  

 

Rutiner vid krishantering (se krispärm på 

kontoret) 
 

-                                             
-                                               
-                                 
- om ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom 
- om en medarbetare mister livet under arbetstid 

                      - om en medarbetare mister livet utanför arbetstid 
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Linköpings                          

                                                                 

igen? Skyddsombudet rapporterar tillbud/skadan till 

skaderegistreringen Linköpings kommun  

 

                                         
                     

                                                           

         

                                             

                                                      

                                                                  

                                                          

                     

                                                                

                                                              

                

                                                                   

Linköpin                                  

                                                                 

igen? Skyddsombud rapporterar tillbud/skadan till 

skaderegistreringen Linköpings kommun.  
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Minigiraffen 

                                                              

 LARMA SOS 112 eller ledningscentralen i Linköping 

 Utse en samordnare vid telefonen eller mobiltelefonen.  

                           

                       

                

                                     

Barnets adress  

Favoritplatser m.m. 

 Ring vårdnadshavarna 

                                     

                   , meddela polisen och vårdnadshavarna 
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Rutin vid brand och efter brand  

–                                                   

       

                                    

                                                  

               framsidan vid båten och äppelträdet 

Larma  

                                  

        

I varje hall/anslutning till                           

                                               

                              

                                                                      

utrymme som brinner) 

Utrymningsplan finns i varje hall. 
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Rutiner Vid brand eller utrymningsövning 

                      som finns på varje avdelning. 

 

Tag med telefon och under närvarolistan finns lista på          

                               riga 

                                                                     

                 

 

             

                                                                    

                   

 

            

Skyddsombudet ansvarar att det hålls brandövning varje år. H    

                                                                   

                                              

 

Sommar rutiner 
 

 Solskydd 

 Barnen ska skyddas mot solen genom: 

- Solskyddslotion 

-                         

- Vara i skuggan 

- Leka med vatten 

-                                   
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Rutin vid utflykt  

                                                        

                                                           

                        

 Dela upp barnen                                         

                                                     

                                          

                                                    

                                                                   

                     

                                                          

Hitta vilse projekt varje år 

                                                                  

     

                                                           

                                

 Ta med lista med barnens namn. 

 Tag med mobil och l                                       

 Tala alltid om vart vi går på utflykt 

                                                
Minigiraffen 

                                                                          

                                        

                                                       

 Personalen markerar                                            
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kontaktar vi polis.  

Rutin vid hot 

                                                                       

vapenhot)  

 Tillkalla polis direkt 

                                                                  

                     

                           

                                                           

undan barn 

                              

                    

                                         verkligen vill 

                                

                         

                                                                  

                       

 Se hela tiden till att ha kontakt med en kollega som kan larma 

polis 112 
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Rutin vid allvarl                                   
katastrof, bombhot, kidnappning)  

 Tillkalla krisgrupp direkt 

 Tillkalla polis direkt vid behov 
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14 k                                                        

 

                                                                   

                                                                 

                                         

1. myndigheter                                        

                               -                       

                                                             

                

                                                             

                                                          

                                                                    

                                 -                         

                         

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma s           

                                                                      

                                                                   

skydd. 
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Handlingsplan för rutiner vid anmälningsplikt 
 

 
Den pedagog som misstänker att ett barn far illa är skyldig att göra en anmälan till 

socialtjänsten 

 

Tillvägagångssätt: 

 
1. Den enskilde konsulterar med sina kollegor och därefter informeras 

förskolechefen.  

 

2. Vid behov kan pedagogen kontakta socialtjänsten för att konsultera 

dem, inte röja barnets identitet, för att se om det föreligger en 

anmälan. 

 

3. Anmälan ska göras skriftlig och förskolechefen ska också skriva 

under tillsammans med dem som gör anmälan. 

 

4. Föräldrarna är inte skyldiga att underrättas men kan vara bra att vi 

gör, detta avgör vi inom personallaget. Socialtjänsten informerar 

föräldrarna varför en anmälan har gjorts. 

 

5. Vad som ska tas upp i anmälan är en beskrivning av vad som ligger till 

grund för misstanke av att ett barn far illa. ( se under olika situationer 

där barn far illa) 

 

6. Anmälan ska skickas in till socialtjänsten där alla har undertecknat 

som är med och anmäler. Samt förskolechefens underskrift. 

(Gemensam anmälan) 
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7. Det yttersta ansvaret har den pedagogen som påvisat att det 

föreligger en anmälan och det är dennes ansvar att se till att denna 

anmälan skickas in. 

 

8. Anmälaren ska känna stöd och trygghet från arbetsledningen och sina 

kollegor vid ev. repressalier. 

 

9. Vid akut situation kan en muntlig anmälan göras till socialtjänsten, 

den ska sedan kompletteras med en skriftlig. 

 

 

 

 

  



 17 

Handlingsprogram vid misstanke om misshandel/ 
sexuella övergrepp 
 

 

Om den man misstänker är en i personallaget. 

 

 
1. Den person som får vetskap om, eller misstänker, ett övergrepp 

informerar alltid först föreståndaren och ingen annan. 
 

2. Förskolechefen tar reda på vilka som känner till det man misstänker 
och uppmanar personalen att inte tala med någon mer eller 
ytterligare om detta. Informerar ordförande. 

 

 
3. Förskolechefen tar över ansvaret och anmäler enligt 14 kap § 1 SoL 

till socialtjänsten: 
013 – 20 61 88 (kontorstid) 
013 – 20 75 26 (socialjour kvälllstid)  
112 SOS Alarm  
 

4. Informerar ansvarig på kommunen för enskilda utförare. 
 

5. Förskolechefen får information från socialtjänsten/polisen vad som 
ska ske vidare 
 
 Hur den professionella krisgruppen ska arbeta 
 Om den man misstänker sak avskiljas från barnarbete och andra 

formella beslut man ska ta som arbetsgivare 
 Hur personal, styrelse ska informeras 
 Vilka som tillsammans med förskolechefen ska delta på 

föräldramötet 
 Informationsstrategi 

 

Alla journalister hänvisas till ordförande- ingen annan bör med hänsyn till 

de berörda uttala sig i ärendet 
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Till föräldrar på förskolan Minigiraffen 

Är du orolig för ett barn? 
 

 
Om du misstänker att ett barn misshandlas eller på annat sätt far illa 

ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare 

utifrån anmälan. De kan t.ex. göra en polisanmälan och se till att 

ärendet går vidare till Barnahus. Ring gärna och konsultera 

socialkontoret om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det 

kan du göra utan att nämna några namn. 

 

Du som arbetar professionellt med barn har en personlig 

skyldighet att alltid anmäla dina misstankar. 

 

Vad händer sedan? 

 
Socialtjänsten har som uppgift att sätta barnets bästa i främsta 

rummet. I vissa fall blir barnets behov av skydd så stort att man måste 

agera snabbt och kraftfullt för att hindra risken för att barnet fortsätter 

fara illa. Men i de flesta fall handlar socialtjänstens insatser om 

behandlings- eller omsorgsstöd till familjer. I Östergötland finns bra 

pedagogiska föräldraprogram samt behandlingsprogram där föräldrar 

kan få bättre verktyg att hantera ilska och frustration i förhållande till 

sina barn. 
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Telefonnummer dit du kan ringa och göra en anmälan: 

 

                   013 – 20 61 88 (kontorstid) 
013 – 20 75 26 (socialjour kvälllstid)  

112 SOS Alarm  

 

 

Vid akut eller överhängande fara för ett barn ring: 

 

114 14 eller 112 
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De yngsta barnen: 

 

Pedagoger                                                         

barnen i mindre grupp, genom tex böcker/film, temaarbeten. 

Värdegrundsarbetet är en del i vårt dagliga arbete. 

 

                 

.  

                       ratar om det som sker. Regelbundna 

värdegrundssamlingar där                 bla                    Vad 

tycker barnen? Vilka gemensamm                          ska finnas 

för oss.                                                                 

                                                           

gemensamt                                                            

                                                                      

komma till tals. De äldre barnen är aktivt delaktiga i brandövningen 

som sker årligen på förskolan, genom bla temaarbete. 
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Personals involvering  

                                                               

i lokalen som t.ex                                          

                                                 

                                                                

                                                

                                                             

                                  

                                               till 

kvarvarande pedagog/arbetande förälder. 

                                                                 

            

                                                               

                                                             

                      

                                                              

                                  

 Vi pratar med barnen                                           

                                          

                           

                                                     

                                                                  

              er. 

                                                          

                                                                 

barngruppen.  
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Handlingsplan  

                                                                     

                     

Vi akt                                                          

skyddombudet, ordförande och representant från fastighetsägaren 

deltar. 
 

                                                                       

                                

Vi rapporterar alla skador och tillbud till skyddsombud som 

rapporterar vidare till Linköpings kommun.  

                                                             

styrelsemöten,                             
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VÄLKOMMEN ATT TYCKA TILL, SYNPUNKTER 

OCH KLAGOMÅL 
 

 

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre. Det finns ingenting som 

är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina 

synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. 

 

Förskolan Minigiraffen vill: 

• Underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål. 

• Ge verksamheterna möjligheter att rätta till felaktigheter och 

brister. 

 

Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål: 

• Lämna dina synpunkter direkt till personalen. 

• Skriva ner dina synpunkter och klagomål på denna blankett 

och lämna den till någon i personalgruppen.  Eller lägg 

blanketten i ett kuvert och lägg den i någon av 

styrelsemedlemmarnas postfack eller postfacket utanför 

kontoret och märk med Anna Gutenmark. 

 


