
Skolsäkerhetssamordnare
utbildning för dig med ansvar för säkerhetsfrågor

Barn och elever
i alla skolformer har rätt

till en trygg och säker miljö, 
det fastställs såväl i skollagen

som  i konventionen om
barnets rättigheter.

Arbetet med skolors säkerhet och krisberedskap handlar i grunden om att ringa in säker-
hetsriskerna, förebygga dem och följa upp att åtgärderna fungerar som det var tänkt. Gång 
på gång. Säkerhetsarbete blir aldrig färdigt utan måste pågå hela tiden. Arbetet blir fram-
gångsrik först när det sker systematiskt och är en del av skolans ordinarie verksamhet.  

UTBILDNINGENS MÅL
Skolsäkerhetssamordnare syftar till att höja 
skolors kompetens och handlingsberedskap i 
säkerhetsfrågor. Efter fullföljd utbildning har 
du grundläggande kunskap och praktisk för-
ståelse för hur skolors systematiska säkerhets-
arbete bör ledas och samordnas effektivt och 
målinriktat.

FÖR DIG SOM
En grundläggande utbildning för dig med ansvar 
för skolans säkerhetsfrågor och krisberedskap. 

OM UTBILDNINGEN

Utbildningsstart: 22 mars 2022

Diplomering: 20 maj 2022

Undervisningsform: distansundervisning +  
egna studier + 2 fysiska träffar á 1,5 dag  
22/3 + 23/3 (fm) samt 19/4 +20/4 (fm). 

Övrig tid: Egna studier + en halvdag personlig 
handledning på din egen arbetsplats alterna-
tivt online via Teams eller Zoom. 

Lärare: SSK Säkerhetsakademien i Uppsala

Litteratur: H. Stafbom, Skolsäkerhet 
– en handbok (ingår i priset)

Plats: Folkuniversitetets och Säkerhets-
akademiens lokaler i Uppsala.

Anordnare: Folkuniversitetet i Uppsala.

Sista ansökningsdag: 7 mars 2022

Pris: 24 500 kr (inkluderar kurslitteratur samt 
inträde till Skolsäkerhetskonferensen den  
25-26 april 2022 i Uppsala) 



En trygg skola och arbetsplats
• Skolans fysiska arbetsmiljö 

• Skolans psykosociala miljö 

Att förebygga genom analys
och samordning
• Samordningsansvar 

• Riskinventering och riskanalys 

Rättigheter och skyldigheter i skolans värld
• Vad säger juridiken? Vi sätter oss in i

 arbetsmiljölag, nödvärnsrätt mm.

• Skolans agerande vid hot och våld

 (förebyggande åtgärder, hantering

 av akuta situationer,  samt vikten

 av efterarbete.)  

Om olyckan är framme
• Akutsjukvård  

• Självskydd och kontrollteknik 

Systematiskt säkerhetsarbete
• Handlingsplaner och policys 

• SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete)

• Implementering av säkerhet 

Konflikthantering och svåra samtal
• Samtalsteknik för svåra frågor 

• Taktisk kommunikation 

• Konflikthantering  

• Examination och diplomutdelning

 (10 maj 2021)

KORT OM 
Utbildare 
Hansi Stafbom, huvudlärare, 
grundade SSK Säkerhetsakade-
mien i Uppsala 1989 och har 35 års
erfarenhet som utbildare inom 
förebyggande hot- och vålds-
hantering. Ofta anlitad vid fram 
tagande av säkerhetspolicys och
handlingsplaner för skolor,  behand-
lingshem, kommuner, landsting,  
organisationer och socialtjänst. 
Hansi erbjuder Sveriges mest 
omfattade utbildningen inom 
skolsäkerhet.

Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är ett obero-
ende studieförbund i nära sam-
arbete med universitet och hög-
skolor. Inga politiska, religiösa 
eller kommersiella intressen styr 
verksamheten. Folkuniversitetet
erbjuder kurser, utbildningar och 
föreläsningar som bidrar till ut-
veckling och lärande i takt med 
att världen och samhället för-
ändras. 

Säkerhetsakademien 
Säkerhetsakademien, erbjuder 
sedan slutet av 1980-talet utbild- 
ningar inom ”personlig säkerhet”.
Innehar ramavtal och kontrakt 
med ett flertal kommuner och 
landsting samt flera nationella 
och internationella företag av-
seende utbildningar och konsul-
tation. SSK står för Seriositet, 
Säkerhet och Kvalitet vilka är or-
ganisationens ledord. Säkerhets-
akademien är beläget i Uppsala 
men har verksamhet över hela 
landet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Röster från deltagare
- Utbildningen är mycket intressant och givande. Den ger en bra grund fött fortsatt arbete. 
Lena Norrman, Håbo kommun

- I årtionden har man övat på att utrymma skolor vid brand. Att kunna implementera säkerhet i samma om-
fattning är lika viktigt! Elever och medarbetare ska känna sig trygga och som skolsäkerhetssamordnare vill 
jag ge dem bra förutsättningar att kunna fokusera på sina studier. 
Mikael Forslund Gjersvold, Härnösand kommun

- Förutom den kunskap man fått, har det varit bra att diskutera med andra som har olika erfarenheter och 
lösningar. Samarbetet med närliggande kommuner har stärkts efter utbildningen. 
Jan Larsson, Sundsvalls kommun

- Jag uppskattar att vi fick en plan att utgå från och att kurslitteraturen var så bra. Den tar upp viktiga 
aspekter för att åstadkomma en väl fungerande, trygg och säker arbetsmiljö, aktuella lagkrav samt vikten av 
att få med både elever och all personal i säkerhetsarbetet. Vi är redan igång med säkerhetsarbetet och jag har 
använt mina nya kunskaper.
Carin Vennelin, Högbergskolan i Tierp

INFO OCH ANMÄLAN
www.folkuniversitetet.se/diplom

Tania Brown, 018-68 00 65 
tania.brown@folkuniversitetet.se


