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Handlingsplan om elev försvinner  
Vissa barn reagerar med att gömma sig eller går hem när de blir arga eller ledsna. Då finns alltid en 
risk för att barnet förirrar sig och inte hittar tillbaka till skolan/fritids eller själv väljer att inte komma 
tillbaka. Om en elev försvinner är det viktigt att snabbt göra en bedömning av situationen. Om man 
inte vet vart eleven tagit vägen eller är orolig för barnets säkerhet ska denna handlingsplan följas.  

 
Rutiner när skolledning är på plats och personal som kan söka finns tillgänglig 
 

• Påbörja sökandet omgående.  

• Under skoltid ordnar klassläraren att någon börjar leta. 

• Under fritidstid ordnar ansvarig fritidspersonal att någon börjar leta.  

• Den som letar tar med mobil för kontakt med skolan.  

• Kontakta skolledning (rektor eller biträdande rektor) eller expeditionen efter att 
skolområdet genomsökts, dock senast efter 20 minuter efter att barnet försvann.  

• Skolledning och expedition informerar varandra samt vårdnadshavarna. 
Skolledningen ser till att telefonen på expeditionen (727 52 50) hela tiden är 
bemannad.  

• Denna telefon fungerar som kontakttelefon.  

• Skolledare organiserar det fortsatta sökandet.  

• De som deltar i sökandet lämnar sina telefonnummer till expeditionen, alternativt 
ringer expeditionen efter 30 minuter för att få mer information. Skolledningen ringer 
polisen (112) o efter 30 min om det är elev förskoleklass och åk 1   

• efter 60 min om det är elev i åk 2 och 3 o om det gäller äldre elever rådgör med 
föräldrar  

• När eleven är återfunnen rapporterar skolledningen eller den de utser det till 
berörda.  

• Skolledningen ansvarar för att händelsen dokumenteras.  
 

Rutiner när skolledningen inte är på plats eller personal som kan söka inte 
finns tillgänglig  
När skolledningen inte är närvarande ansvarar expeditionspersonalen för det som 
skolledningen annars skulle göra. Om inte heller expeditionspersonalen är närvarande 
ansvarar den personal som är ansvarig för elevgruppen eller den som denne utser för det 
som skolledningen annars skulle göra samt informerar inblandade om vilket telefonnummer 
som skall användas för kontakt med skolan. 
 

• I de fall det inte finns någon personal tillgänglig som kan söka efter eleven skall 
vårdnadshavare kontaktas omedelbart och polis efter 15 minuter.  

• Händelse som sker när skolledningen inte är närvarande skall rapporteras till rektor 
och biträdande rektor via mail i direkt anslutning till händelsen.  

 
                                                                                                                                                                   Reviderad 180820 

http://www.stordammen.uppsala.se/

