
Skadeförebyggande checklistor
Försäkrings AB Göta Lejon

Tänk på detta  
inför semester 
och sommarlov   

     Checklista för skolor



Skollokaler och skolbyggnader
Under semestrar och skollov står många lokaler tomma. I vissa 
lokaler pågår också reparations- eller entreprenadarbeten. Många 
enkla åtgärder kan vidtas för att minska risken för skadegörelse, 
inbrott och brand.

Brandförebyggande
  Säkerställ att det inte finns papperskorgar 
i anslutning till byggnad.

  Förhindra parkering av bilar i närheten av 
byggnad.

Var noga med säkerhetsavståndet mellan 
containers, utrustning och byggnader,  
speciellt tillfälligt uppställda containers:

  Pappersavfall och liknande förvaras i låst 
container 4 meter från byggnad.

  Öppen container skall placeras minst 
6 meter från byggnad,

  Placera aldrig containers eller utrustning 
invid fönster, fasader eller under tak.

 Håll ordning och reda!

  Forsla bort tomemballage, se till att 
papperskorgar med mera är tömda.

  Se till att lastbryggor (till exempel vid 
skolkök) är fria från lastpallar och annat 
brännbart material.

  Brevinkast i dörrar ska inte finnas, stäng 
dessa permanent eller blockera dem tills 
vidare.

Lås och larm
  Kontrollera att låsrutiner följs och att 
befintliga larm fungerar.

  Se till att alla dörrar och fönster är låsta 
och reglade.



Stöldbegärlig egendom
Skydda datorer, särskilt elevdatorer, så att 
stöld kraftigt försvåras. Tänk på att stöld 
bara ersätts om egendomen har förvarats 
enligt tillämpliga försäkringsvillkor!

  Sätt upp insynsskydd i fönster i markplan.

  Förvara stöldbegärlig egendom (datorer, 
musikinstrument, kameror, videoapparater, 
tv etc.) i ett låst och larmat utrymme.

  Se till att beställningar inte levereras förrän 
till höstens skolstart.

Vattenskador
  Stäng av den vattenförsörjning som inte 
kommer att användas, även till spolslangar, 
diskmaskiner i kök och vattenautomater.

  Gör både utvändig och invändig tillsyn 
under lovet, många vattenskador upptäcks 
först när personal kommer tillbaka efter 
ledigheten.

Entreprenadarbeten
  Kontrollera att entreprenören är medveten 
om sitt ansvar. Tänk speciellt på:

 » Vattenskador vid regn (takarbeten)

 »  Heta arbeten (brandrisk)

 » Regelbunden bortforsling av skräp

  Kontrollera särskilt att dörrar och fönster 
är låsta och reglade där entreprenörer 
arbetar i byggnader (skolor, förskolor med 
mera) under sommarlovet.

Belysning
Skadegörelse, till exempel glaskrossning, 
sker oftast på platser där risk för upptäckt är 
liten.

  Låt inte byggnader vara helt mörklagda. 
Detta gäller både inomhus och utomhus.

Tillsyn
Mindre skador kan ofta förvärras om det 
tar lång tid innan de upptäcks.

   Säkerställ att lokalerna tittas till under 
lovet även om verksamhet inte pågår.

Åsknedslag
Sommartid ökar problemen med elavbrott 
på grund av åsknedslag. Det kan ge upp
hov till översvämningar vid driftavbrott på 
pumpanläggningar, ge avbrott på larm
anläggningar, skada elektrisk utrustning 
med mera. 

  Koppla bort elanslutna apparater och 
verktyg som inte kommer att användas 
under sommarlovet.

  Stäng av, koppla ur och töm kylskåp, 
frysskåp och frysboxar.

  Kontrollera objekten efter åskväder.

Spisar, kaffekokare,  
skarvsladdar etc.

  Koppla en timer till spisar, kaffekokare 
etc.

  Glöm inte bort att ta bort föremål som 
placerats på kokplattor.

  Slå av strömmen direkt efter att spisen 
använts.

Ansvarig personal

Se till att aktuella namn och telefonlistor 
över personer som kan behöva kontaktas 
finns tillgänglig hos ansvarig personal.

Vid större egendomsskada, kontakta vår 
skade reglerare Sedgwick (före detta Cunning-
ham Lindsey) på telefon 031–703 17 27.
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