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Riskbedömningar och åtgärder på Adelövs Friskola 
Krav på riskbedömning förekommer i många föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Grundkraven 
finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Regler om riskbedömning 
inriktade på smittrisker finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4)  

Systematiskt arbetsmiljöarbete sker i fyra steg: 

 Undersök arbetsmiljön 

 Bedöm riskerna 

 Vidta åtgärder 

 Kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan 

Syftet med riskbedömningen är att vidta förebyggande åtgärder, så att 
ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet. 
Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt. 

Först gjorde skolan en riskbedömning av skolans lokaler. 
Steg två var att göra en riskbedömning av de anställdas arbetsmiljö. 
Resultatet av riskbedömningsundersöknigen leder till de åtgärder vi har 
vidtagit för att undvika att smittämnen sprids mellan arbetstagare eller 
elever och se till att antalet smittämnen hålls så lågt som möjligt. 
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Riskbedömning Covid-19 
Arbetsmiljö lokaler: 

Klassrum – Alla klassrum vädras och städas två gånger om dagen, 
placeringen av bänkar har ändrats till att eleverna sitter en och en, Där 
det är möjligt. Grupprum städas varje dag och före och efter lektion. 
Grupprummen är  inbokade på schema och samma elever använder 
samma grupprum. 
Ventilationen går från kl.6:00-18:00 varje dag även helger. 
 
Matsal – vädras och städas efter varje klass har ätit. För att undvika 
köbildning har mattiderna för klasserna ändrats samt markeringar i 
golvet har placerats för att eleverna ska påminnas att hålla avstånd. 
Eleverna går en och en fram till serveringen. Eleverna placeras klassvis i 
matsalen. 
 
Idrottssal – Eleverna har delats och kör endast klassvis, en klass i taget 
byter om och duschar. Eleverna har tilldelade bestämda platser i 
omklädningsrummet för att skapa mellanrum. Idrottssalen städas och 
vädras dagligen. 

Musiksal – Eleverna har musik klassvis och sitter utspridda på 
bestämda platser, lokalen städas två gånger om dagen samt vädras 
mellan varje musiklektion. 

Slöjdsal – Eleverna har slöjd klassvis och sitter utspridda på bestämda 
platser, lokalen städas mellan varje klass samt vädras mellan varje 
lektioner. 
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2. 

Arbetsmiljö: 
Chaufför skolskjuts, plockar upp elever varje morgon från en bestämd 
busshållplats första eleven hämtas kl. 6:15 och är framme vid skolan ca. 
7:50. Eleverna hämtas i två omgångar de yngre 13:15 och lämnas på 
flera olika uppsamlingsställen. De äldre eleverna 14:30 lämnar eleven 
vid samma ställa. Chauffören möter samma elever flera gånger om 
dagen och i veckan samma elever åker samma buss. 
Värdering smittorisk: Hög smittorisk för Chauffören  

Lasses buss  15 st Hämtar första eleven 6:15 är framme vid skolan 7:50. 
                             Hämtar elever 14:30 och lämnar dem vid ca 15:30 
Helenas buss 8 st Hämtar eleverna 6:30 är framme vid skolan 7:45 
                             Hämtar eleverna 13:15 och lämnar dem 13:45  
                             Hämtar nya elever 14:30 och lämnar dem 15:30 
Kenneth buss 8 st Hämtar eleverna 7:00 är framme vid skolan 7:50 
                             Hämtar elever 13:15 och lämnar 14:00 
                             Hämtar nya elever 14:30 och lämnar dem ca 15:30. 
                             
Åtgärder: Städmaterial delas ut och rektor informerar och kontrollerar,  
                 genom stickprov 
                Chauffören har personlig tillgång till munskydd eller visir 
                (CE-märkt) 
                 Eleverna tilldelades och bestämda platser i bussarna,  
                 eleverna sitter med mellanrum i den mån det går. 
                 Bussarna spritas och städas mellan varje tur.  
                 Vårdnadshavare får inte gå in i bussen. 

Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan blir påverkad och måste kanske stängas. 
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3. 

Kökspersonal, förbereder och serverar eleverna måndag till fredag 
från klockan 10:45-12:00. Kökspersonal möter alla elever en gång per 
dag vid servering av lunch.  

Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, när eleverna kommer fram 
till serveringen och blir tilldelad sin mat.  
Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som  

orsakats av ett virus.  
 

 
Värdering smittorisk: Hög smittorisk för kökspersonal. 

 
Åtgärder: Städmaterial kontrolleras och fylls på varje vecka. 
Kökspersonal 
                har ett personligt visir och munskydd som byts ut mellan varje 
                servering, skyddsutrustningen är (CE-märkt) samt 
skyddshandskar. 
                En elev i taget går fram till bespisnings personalen för att 
skapa  
                avstånd. Eleverna har tilldelade bestämda platser i matsalen. 
                Informationslappar från Folkhälsomyndigheten har placerats 
på  
                flera ställen i matsalen och uppdateras av rektor. 
                Extra städning av bord och stolar har införts, inga elever dukar 
                borden under pandemin. 
                Vädring av matsalen innan ny klass kommer in och äter. 
                Inga utomstående får äta i matsalen. 
                Utedagar lagas och serveras maten utomhus.  

Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk, 
skolan påverkas och kanske får införa att eleverna äter i klassrummen 
och får ta med sig matlåda. 
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4. 

Vaktmästare, möter elever samt personal. 

Värdering smittorisk: Låg smittorisk för vaktmästare. 
Åtgärder: Vaktmästarjobb utföres efter skoltid för att undvika möten. 
                Vaktmästare har egen personlig tillgång till visor och 
munskydd  
                (CE-märkt) samt skyddshandskar. 

 
Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, mycket låg eftersom 
arbetstagaren ska ha skyddsutrustning och inte möte några elever eller 
personal. 
Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som 
orsakats av ett virus.  
Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan påverkas, och får ersätta arbetstagare under en längre tid. 

Kurator, möter elever samt vårdnadshavare flera gånger i veckan.  

Värdering smittorisk: Hög smittorisk för kurator. 
 
Åtgärder: Har egen personlig tillgång till visor och munskydd (CE- 
                märkt) samt skyddshandskar. 
                Sitter ej vid eleven, håller avstånd, alla möten med  
                vårdnadshavare samt skola sköts digitalt. 
                Bokar in möte och tid för att en lokal ska kunna förberedas 
                samt onödiga möten ska förhindras. 

Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, när eleverna möter kurator 
vid samtal. 
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Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som 
orsakats av ett virus.  
Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 

Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan påverkas och kan bli utan kurator en längre tid innan ersättare 
kan sättas in. 

5. 

Sjuksköterska - möter elever samt vårdnadshavare en gång varannan 
vecka. 

Värdering smittorisk: Hög smittorisk för sjuksköterska. 

 
Åtgärder: Har egen personlig tillgång till visor och munskydd (CE- 
                märkt) samt skyddshandskar. 
                Sitter ej vid eleven, håller avstånd, alla möten med  
                vårdnadshavare samt skola sköts digitalt. 
                Bokar in möte och tid för att en lokal ska kunna förberedas 
                samt onödiga möten ska förhindras. 

 
Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, när eleverna har 
hälsosamtal, vaccineras, vid hälsoundersökningen.  
Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som 
orsakats av ett virus.  
Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan påverkas och kan bli utan skolsköterska en längre tid innan 
ersättare kan sättas in. 
 
Resurser 

Värdering smittorisk: Hög smittorisk för resurs. 
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Åtgärder: Resurser har egen personlig tillgång till visor och munskydd 
(CE- 
                märkt) samt skyddshandskar. 
                Sitter ej vid eleven, håller avstånd. När resursen använder 
                grupprum vädras rummet innan, bänk, stol och handtag 
spritas 
                innan rummet beträdes och efter lektionen. 
                Grupprummen har schema för att 
                kunna förberedas samt onödiga möten ska förhindras. 

Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, när eleverna får enskild 
undervisning. 

6. 

 
 

Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som 
orsakats av ett virus.  
Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan påverkas och kan bli utan resurs en längre tid innan ersättare 
kan sättas in. 

 
Fritidshemspersonal, ingår ej i skolans personal. 
Åtgärd: Samlingsplats tallen utomhus för att minska smittspridningen. 

Lärare, möter elever samt andra pedagoger dagligen under hela dagen. 

Värdering smittorisk: Hög smittorisk för lärare. 
 
Åtgärder: Lärare har egen personlig tillgång till visor och munskydd (CE- 
                märkt) samt skyddshandskar. 
                Sitter ej vid eleven, håller avstånd. Elevens plats i klassrummet  
                är upp delade och sitter en och en i den mån det går. 
                Lärare har infört ”katederundervisning” i den mån det går.  
                Inga lärare hälsar på eleven i handen, och eleven påminns av  
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                lärare samt övrig personal att tvätta händerna, flera gånger 
under  
                dagen minst tre. 
                Inga utvecklingssamtal, utbildningarna eller möten sker på 
skolan 
                endast digitala möten är godkända. Klassrummen vädras och  
                städas två gånger om dagen när personal gått hem. 
                Morgonmöte samt personalkonferenserna är maximerade till 
8  
                personaler och sitta med avstånd mellan varandra. Rummet 
ska  
                vädras innan och spritas efter. 

Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, när eleven har 
klassrumsundervisning, i korridorer, matsalen.  
Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som 
orsakats av ett virus.  

7. 

 
Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan påverkas och kan bli utan lärare en längre tid innan ersättare 
kan sättas in, ev. stänga skolan och inför distansundervisning. 

Idrottslärare – möter elever samt andra pedagoger dagligen under 
hela dagen. 

Värdering smittorisk: Hög smittorisk för idrottslärare. 

Åtgärder har egen personlig tillgång till visor och munskydd (CE- 
                märkt) samt skyddshandskar. 
                Sitter eller står ej vid eleven, håller avstånd.  
                Klasserna är upp delade klassvis. 
                Inga lärare hälsar på eleverna i handen, och eleverna påminns 
av  
                lärare samt övrig personal att tvätta händerna. 
                Inga utvecklingssamtal, utbildningarna eller möten sker på 



  Adelöv 2021-04-16 

skolan 
                endast digitala möten är godkända. En gång i veckan har 
klassen  
                idrott utomhus och ett idrottspass i idrottssalen.  
                Idrottssalen vädras och städas två gånger om dagen när 
personal  
                gått hem. 
            

Arbetsmoment som kan innebära smittrisk, när eleven har idrott i 
idrottssalen. 
Hur vid nysning, hosta, via smittspridning en infektionssjukdom som 
orsakats av ett virus.  
Konsekvenser: Att arbetstagaren får en infektion som orsakats av 
coronavirus. Arbetstagaren kan inte arbeta och kan bli mycket sjuk. 
Skolan påverkas och kan bli utan idrottslärare en längre tid innan 
ersättare kan sättas in.  

 

 

 

Skolans lokalvårdare - Adelöf städ och service ansvara för skolans 
städning. 

Värdering smittorisk: Låg smittorisk för lokalvårdare. 
 
Åtgärder: Städas två gånger om dagen innan elever samt personal är på 
plats och när elever och personal gått hem. 
Extra städ åtgärder har införts. 
Personalen har egen personlig tillgång till visor och munskydd (CE- 
märkt) samt skyddshandskar från Adelöf städ, egen arbetsgivare. 

8. 

 Övriga åtgärder: 
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   Vårdnadshavare informeras via skolans lokala lär plattform V-
klass 
  eller via en personlig mejlades eller telefon. 
 

 Skolan hemsida uppdateras och informerar vårdnadshavare ang. 
åtgärder och skolans restriktioner om Covid-19. 
 

 Alla möten sköts digitalt och måste godkännas av rektor 
 

 En Covid pärm finns i personalrummet med kort information. 
Information om Covid-19, digital inloggning, information lärare, 
information huvudman, digitala arbetssätt, krisplan skola, 
informations vårdnadshavare, infoblad skola, handlingsplan vid 
pandemiutbrott och ang. försäkring vad som gäller under Covid. 
 

De åtgärder vi inte gjort omedelbart finns en handlingsplan i 
personalrummet på skolan i pärmen covid. Vid tex. stängning av skolan 
eller  över gång till digitalundervisning. Krisplan, Handlingsplan och 
åtgärder vid pandemi utbrott eller stängning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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