
Rutiner för anmälan av skador och tillbud 
gällande elever 

  Skada = AJ!         Tillbud = OJ! 

Samma blankett används för skador och tillbud.  
Blanketten finns tillgänglig på Intranätet under: 
Förvaltningar – utbildningsförvaltningen –  Blanketter - Elevskada/tillbud. 

1) Anmälan skrivs av den personal som är närvarande vid händelsen, 
eller som kontaktas av elever.
OBS!! Glöm inte att vid skador påminna vårdnadshavare om att 
de
själva måste anmäla till kommunens försäkringsbolag för 
elevförsäkringen och till eventuellt eget försäkringsbolag. 
Blankett finns på kommunens hemsida.
https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/
barnochelevforsakring.4.6bb44e7614c906281002e3e.html

2) Anmälan lämnas till rektor och förvaras på skolexpeditionen

3) Skolsköterska, skyddsombud och elevskyddsombud på 
arbetsplatsen tar del av anmälningarna på skolexpeditionen.

4) Anmälningarna tas upp i den lokala samverkansgruppen (som även 
är skyddskommitté). Skolsköterska är adjungerad ledamot i 
samverkansgrupperna vid arbetsmiljöfrågor.

5) Vid behov kan enskilda anmälningar lyftas till UF´s samverkansgrupp

OBS!!Anmälan till Arbetsmiljöverket vid allvarliga olyckor 
eller tillbud 
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om olyckor eller annat 
som lett till dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbar flera 
arbetstagare eller elever.  
Samma sak gäller vid händelser som kunde ha orsakat allvarlig skada för liv eller 
hälsa, dvs Tillbud. -Till exempel skall mobbningsfall med inslag av hot och våld 
anmälas. 

Ring till Arbetsmiljöverket.  Nås de ej omedelbart så faxa/skicka e-post 
och fortsätt försöken att nå dem över telefon. 

I vissa situationer ska anmälan göras till Försäkringskassan – se nästa 
sida 

http://www.ljusdal.se/invanare/skolautbildning/grundskolor/elevforsakring.4.1b6e43b6112bba08b888000305.html
http://www.ljusdal.se/invanare/skolautbildning/grundskolor/elevforsakring.4.1b6e43b6112bba08b888000305.html
https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/barnochelevforsakring.4.6bb44e7614c906281002e3e.html


Eftersom Lagen om arbetsskadeförsäkring gäller för elever 
som:

• Genomgår år 7 eller högre i grundskolan, särskolans yrkesskola,
gymnasieskolan eller motsvarande utbildning

• Efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande sådan
utbildning.

Reglerna om att anmäla arbetsskador gäller endast under de delar i 
utbildningen då eleven utfört arbete som stämmer överens med, eller 
liknar, sådant som i de flesta fall utförs vid vanligt förvärvsarbete.  
Alla elevskador som sker under sådana förhållanden ska anmälas till 
Försäkringskassan.  
Blankett finns på Försäkringskassans hemsida. 
https://www.forsakringskassan.se/

Ansvar: 
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. 

http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/9210.pdf
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/TcgxCoAwDEDRszh0bsXNTcQL6CIuJUrQoKahDRVvr2O3_75d7GwXhkw7KAWG6_f8bHcroIepm864PrAi6zT4EZMETpTROImUQQVjMm69gE9UxejDdnhifffylm3l7KoPNF-iTw!!/


Beslutat vid BoU-f:s Samverkansgrupp maj -09 




