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Säkra förskolan/skolan inför jullovet 

Snart är det jullov och tråkigt nog innebär det ofta att 
någon skola i Sverige kommer att brinna. Risken för 
annan skadegörelse, t ex klotter, sönderslagen 
belysning och krossade rutor, är också större under 
de perioder där skolorna står tomma längre än en 
helg.  
 
Helt kan man inte eliminera åverkan, men genom att följa 
vår checklista på nästa sida kan ni åtminstone minska 
risken något.  
 
Sverige har världsrekord när det gäller skolbränder. I snitt 
brinner en skola om dagen och cirka 150 av dessa 
bränder är anlagda. Identifierad gärningsman saknas i 
många fall. I de fall man kan identifiera gärningsmännen är 
minst 50 % av dem under 18 år. 
 
Endast skolbränderna uppskattas kosta samhället minst 
300 miljoner kronor varje år. 
 
I takt med att våra skolor fylls med alltmer tekniskt avan-
cerad och stöldbegärlig egendom i form av bland annat 
bärbara datorer och läsplattor ökar också risken för inbrott. Inte minst under skolloven men även 
kvällstid med förövare som gömmer sig kvar i skolan och utför brottet när skolan är tom på folk men 
innan larmet aktiverats. 
 

Vad kan man göra för att förebygga? 
 
Allt går självfallet inte att förhindra eller förebygga men en del kan ändå göras för att minska risker-
na. På nästa sida följer en checklista som t ex vaktmästaren kan gå igenom innan man lämnar sko-
lan för jullovet.  
 
För all skolpersonal gäller att man bör vara extra noga med att plocka undan stöldbegärlig utrust-
ning samt låsa fast respektive låsa in den och larma på innan man lämnar skolan för julfirande. 
Glöm inte heller att stänga fönster och dörrar, släcka levande ljus och stänga av elektronisk 
utrustning. 
 
Och till sist: kommunicera aldrig ut att ni väntar leverans av elevdatorer eller läsplattor. Särskilt inte 
inför ett lov. Även tjuvar läser sådan information. 
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Checklista – utomhus 
 
Jag har säkerställt att… 
 

Aktivitet Signatur 

� Inga stenar eller andra tunga föremål ligger i närheten av skol-
byggnaderna 

 

� Återvinningstunnorna är placerade på minst 6 meters avstånd från 
skolbyggnaderna i ett låst utrymme 

 

� Eventuella byggcontainrar eller liknande är flyttade eller låsta  

� Inget brännbart material, t ex lastpallar, finns på skolans område  

� Papperskorgar är tömda på brännbart innehåll  

� Alla fönster och dörrar är stängda och låsta.  

� Inga stenar eller andra tunga föremål ligger i närheten av skolbygg-
naderna 

 

 

Checklista – inomhus 
 
Jag har säkerställt att… 

 

Aktivitet Signatur 

� Inställningarna för tidlåset är ändrat så att inte skoldörrarna låses upp 
som vanligt kommande vardag. 

 

� Inställningarna för inbrottslarmet är ändrat så att inte larmet slås av som 
vanligt kommande vardag.  

 

� Inga datorer, läsplattor eller annan stödbegärlig utrustning är synlig 
genom fönster  

 

� All stöldbegärlig teknisk utrustning är inlåst bakom minst två lås; ett 
regellås och ett instickslås, alternativt förvaras i ett utrymme med 
skyddsklass 2.  

 

� All elektronisk utrustning som inte behöver vara på är avstängd  

� För extra riskutsatta skolor; förstärkt bevakning är beställd  

 

Mer information 
• http://www.brandskyddsforeningen.se/  
• http://www.anlagdbrand.se  
• http://www.stoldskyddsforeningen.se/  
• http://www.dinsakerhet.se/brand/Brand-i-offentlig-lokal/  
 


