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Anmälan av olyckor och tillbud gällande barn och elever på 
Backeboskolans förskola och grundskola 

 
1. Anmälan görs omgående på blanketten nedan av den personal som är närvarande vid händelsen 

eller som blir kontaktad av elever eller vårdnadshavare.  
Samma blankett används för olyckor och tillbud. 

2. Anmälan lämnas därefter till speciallärare 
3. Speciallärare lyfter anmälan till EHT och informerar skyddsombudet. 
4. Ge vårdnadshavare information om att de själva måste göra anmälan till kommunens 

försäkringsbolag för elevförsäkringen och till eventuellt eget försäkringsbolag 
 

Nacka kommuns hemsida 
https://www.nacka.se/kommun--politik/sa-styrs-nacka/regelverk/forsakring/ 

SRFs Hemsida: https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#olycksfall 

 

Vid allvarliga olyckor eller tillbud gäller anmälningsplikt till Arbetsmiljöverket. 
 
Anmälan görs av den personal som är närvarande vid händelsen.  
 
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om olyckor eller annat som lett till 
dödsfall eller svårare personskada eller sådant som drabbar flera arbetstagare eller elever. 
Anmälningsskyldigheten gäller från förskoleklass och uppåt. Barn som går i förskola omfattas 
däremot inte av anmälningsplikten. Detsamma gäller barn som deltar i fritidsverksamheten. 
 
Samma rutin gäller vid tillbud, dvs händelser som kunde ha orsakat allvarlig skada för liv eller hälsa. 
Mobbningsfall med inslag av hot och våld ska också anmälas. 
 
Ingen anmälan behöver göras till Försäkringskassan. Anmälan till Försäkringskassan gäller endast 
elever från åk 7 eller högre i grundskolan, särskolans yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande 
utbildning. 
 
Rektor har alltid det yttersta ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga nya tillbud 
eller skador.  
 
Alla medarbetare har ett ansvar för personalens och barnens/elevernas arbetsmiljö.  
Tips och idéer som kan förebygga nya olycksfall eller tillbud kan alltid lämnas till rektor och kollegor 
på andra arbetsplatser. 
 

https://www.nacka.se/kommun--politik/sa-styrs-nacka/regelverk/forsakring/
https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#olycksfall
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Anmälan av OLYCKA eller TILLBUD 
Blankett lämnas till speciallärare 
 
Gäller anmälan skada eller tillbud: 
Anmälarens namn:  
Anmälarens befattning:  
Datum för skada/tillbud (år.månad.dag.tid på dygnet): 
Omhändertagande person vid olyckan/tillbudet: 
 
Elevens namn: 
Årskurs: 
Personnummer: 
 
Information vid skadan/tillbudet 
Var inträffade olyckan (ute, inne, lektion) samt adress: 
Var handlingen som ledde till skada/tillbud avsiktlig eller ej: 
Om det var avsiktlig handling, vad var handlingen: 
Fanns det ansvarig pedagog eller annan vuxen närvarande: 
Användes tillhyggen: 
 
Beskrivning av olyckan/tillbudet: 
 
 
 
 
Ev skador på eleven (skadad kroppsdel och typ av skada): 
 
 
 
Har olyckan/tillbudet lett till åtgärd, se nedan. 
Anmälan till polis: 
Tillkallat ambulans: 
Överlämning av denna blankett till vårdnadshavare med försäkringsinformation: 
Anmälan till arbetsmiljöverket vid allvarlig skada/tillbud: 
Vidare remittering till röntgen, tandläkare, annan vård: 
 
Skadan/tillbudet har tagits upp vid elevhälsoteamet 
 
Datum: 
Rektor: 
Speciallärare: 
Skolsköterska: 
Skyddsombud: 
 


