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Krisgruppens sammansättning
Ann-Catrin Brandtlin, kulturskolechef, sammankallande, 0660-882 77, 070-356 07 52
Ivar Rugova, personalrepresentant, 0707-27 38 31, 072-573 68 02
Terese Antonsson, personalrepresentant, 0660-733 27, 072-528 92 07
Ullakarin Ahlström, personalrepresentant, 0660-882 78, 076-77 191 26
Anneli Zackrisson, personalrepresentant, 0660-22 54 07, 073-818 97 85

Resurspersoner vid behov
Daniel Breimert, skolpräst, 070-698 64 04
Kurator Previa, 0660-860 24 kontaktperson, 0771-23 00 00 Previa centralt
Mats Gidlund POSOM-samordnare, Örnsköldsviks kommun, 0660 - 887 72
Nolaskolans expedition, 0660-889 42, 0660–889
Nolaskolans vaktmästare, 070–378 83 02, 070–378 89 25

Åtgärder vid akut sjukdom, dödsfall eller olycka på Kulturskolan
– Ring 112 vid behov av ambulans, polis och/eller brandkår
– Ge första hjälpen (ABC) vid behov
– Trösta och lugna
– Kontakta Kulturskolans ledning som i sin tur kontaktar Krisgruppen
– Kontakta anhöriga (vid dödsfall får dödsbudet endast ges av polis)

Dödsfall personal
– Krisgruppen samlas.
– Kulturskolechefen kontaktar de anhöriga för att få veta vad de vill att skolan ska
informera om och till vem.
– Personalen samlas.
– Utifrån de anhörigas önskemål avgör Krisgruppen vilka som ska informeras och om vad.
– Denna information ska vara kortfattad, enkel och samstämmig.
– Ev. kontakt med vaktmästaren för flaggning på halv stång.
– I samråd med de anhöriga ordnas en minnesstund.
– Kulturskolechefen samt någon/några ur personalen åker hem till de anhöriga med
blommor och hälsning.
– Kulturskolechef och så många ur personalen som de anhöriga önskar är med på
begravningen. Dessutom skickas krans eller bukett med hälsningen till begravningen samt
en minnesgåva.
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Åtgärder vid brand
Om du upptäcker brand:
– RÄDDA! Se till att alla i rummet och i angränsande rum utryms. Stäng alla dörrar.
– VARNA! Varna övriga som är i närheten.
– LARMA! Ring 112.
– SLÄCK! Om möjlighet finns, försök släcka med filt eller handbrandsläckare.
Vid brandlarm:
– Alla utrymmer omedelbart lokalerna och går lugnt samlingsplatsen vid Ballineum.

Mediekontakter
All kontakt med media sköts av kulturskolechefen eller ledningspersonal på
Bildningsförvaltningen.

Krislåda
Krislådan finns på Kulturskolans expedition.
Krislådan innehåller:
– ljusstake
– vas
– duk
– cd med vacker musik
– diktbok, annan litteratur
– tändstickor/tändare
– ljus
– lapp med namn till krisgruppens medlemmar och till övriga resurspersoner
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