
Skadeförebyggande checklistor
Försäkrings AB Göta Lejon

Tänk på detta  
inför jul och nyår
     Checklista för skolor



Skollokaler och skolbyggnader
Många skaderisker, både avseende brand- och vattenskador, 
kan enkelt förebyggas. Även om lokalerna är stängda under lov 
och helger är kontinuerlig tillsyn nödvändig. Säkerställ därför att 
lokalerna tittas till under lovet!

Levande ljus
Välj elektriska värmeljus/kronljus/blockljus  
i första hand. Om levande ljus ändå används 
– tänk på säkerheten! 

  Se till att brandsläckare finns och att de 
fungerar.

  Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn.

  En god regel är att den som tänt ljusen 
ansvarar för dem och släcker dem.

  Tänk på att inte orsaka onödiga brandlarm.

Spisar, kaffekokare, skarvsladdar, 
elljusstakar etc.

  Koppla en timer till spisar, kaffekokare, 
elljustakar etc.

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

  Slå av strömmen direkt efter att spisen 
använts.

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.



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

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

Raketer och smällare
I helgfirandet används gärna raketer och 
smällare av olika slag. Somliga tycker det 
är extra roligt att skicka in dessa genom 
brevinkast. 

  Stäng brevinkast permanent eller  
blockera dem tills vidare.

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 mark-
plan.

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

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

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

 »  Kontroll/tillsyn av väderskydd vid  
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 jullovet.

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.

Ansvarig personal

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

Vid större egendomsskada, kontakta  
våra skadereglerare Sedgwick på  
telefon 031-703 17 27.
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