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Beredskap. Alvorlige hendelser i skolen     Nittedal kommune. November 2016 

Formål:  Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens og skolenes beredskapsarbeid for å ivareta ansatte og elevers sikkerhet. 
 
Problemstillinger: 1. Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap mot alvorlige hendelser?  
     2. Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser? 
 
 

Funn 
Kommunens grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innebærer også et ansvar for å 
legge til rette for og følge opp at skolene har en tilfredsstillende beredskap mot alvorlige hendelser. Undersøkelsen 
viser at risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser ved skolene er integrert i kommunens ROS-analyse. 
Oppmerksomheten om denne risikoen, også i form av «ekstremvold», synes styrket etter kommunens revidering av 
ROS-analysen i 2016.  
 
Undersøkelsen viser videre at det er etablert en klar ansvarsfordeling mellom kommunenivå og skolenivå, med et 
selvstendig ansvar for beredskapsarbeidet for rektorene. Samtlige grunnskoler har gjennomført ROS-analyser og 
utarbeidet beredskapsplaner, som også omfatter risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser. Planene inneholder 
beskrivelser av kriseledelsens ansvar og oppgaver, samt rutiner for varsling. Skolene har etablert rutiner for å gjøre de 
ansatte kjent med planer og rutiner, men det er noe ulik praksis på skolene for dette. Kommunen følger regelmessig 
opp at skolenes analyser og planer er oppdaterte. Kommunen er i ferd med å få på plass nye telefonsystemer på 
skolene, noe som er viktig for å sikre tilstrekkelige systemer for varsling internt på skolene. 
 
Undersøkelsen viser at flere rektorer ser behov for at kommunen i større grad følger opp skolenes beredskapsarbeid 
når det gjelder informasjon, opplæring og ressurser. Undersøkelsen viser videre at skolene i liten grad gjennomfører 
beredskapsøvelser som omfatter alvorlige tilsiktede hendelser og involverer lærerne. Svarene på revisjonens 
spørreundersøkelser viser at både rektorer og lærere ser behovet for at det i større grad gjennomføres øvelser.  
 
 

Revisjonens vurderinger 
Beredskapsarbeidet mot alvorlige 
hendelser på skolene i Nittedal, både på 
sentralt nivå i kommunen og skolenivå,  
legger på en god måte til rette for at de 
ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.  
 

Rektorenes svar på spørreundersøkelsen 
tyder på at det kan være et potensiale for å 
styrke kommunens oppfølging av 
beredskapsarbeidet mot alvorlige 
hendelser ved skolene når det gjelder 
informasjon og opplæring.  
 
Det er også grunn til å merke seg at både 
rektorer og lærere ser behovet for at det i 
større grad gjennomføres øvelser som også 
omfatter alvorlige hendelser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisjonens anbefalinger 
 1. Kommunen bør følge opp og sluttføre arbeidet med å få på plass nye telefonsystemer på skolene, herunder vurdere behovet for å gjennomføre øvelser i bruken av 
systemene. 
2. Kommunen bør vurdere om det i større grad også skal gjennomføres beredskapsøvelser på skolene når det gjelder alvorlige tilsiktede hendelser. 

 


