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Handlingsplan Åby skola, fritidshem och förskola. 

Bakgrund:  

Handlingsplanen upprättas med anledning av brandinspektion som utfördes 201104 som ett led i det 

systematiska brandskyddsarbetet. Brandinspektion utförs var annat år. I samband med denna framkom 

brister som behöver åtgärdas. Rektor, vaktmästare och skyddsombud deltog vid tillfället. 

201120 gjordes ytterligare en inspektion för att komplettera bilden av bristerna samt att se över den 

byggnad som pga tidsbrist inte blev inspekterad vid första tillfället. Representanter från 

fastighetskontoret deltog vid detta tillfälle tillsammans med rektor. 

Åtgärder för att åtgärda brister har påbörjats för att säkerställa att verksamhet kan fortgå dock inväntas 

protokoll från inspektion samt beslut från nämnd innan större åtgärder initieras. 

Förkortningar: FF= fastighetsförvaltning 

           VH=Verksamheten dvs Åby skola, förskola och fritidshem 

           BOU= Barn och utbildningsförvaltningen. 

   

Kort beskrivning av Åbys verksamhet:  

Åby skola, fritidshem och förskola består av 3 byggnader och en påbyggd modul där verksamhet bedrivs. 

I väntan på protokoll uppförs handlingsplan för de mest akuta åtgärderna för att verksamheten i lokalen 

ska kunna fortsätta att bedrivas. 

Huvudbyggnad: 3 klassrum, hall, förråd och städutrymme samt 1 toalett. Utrymningsväg via fönster. 

Ovanvåning med 1 personalrum, 1 mindre grupprum, bibliotek samt toalett och förrådsutrymme. 

Utrymningsväg via fönster på personalrumssida, via dörr på bibliotekssida. 

Tillbyggd modul i markplan där förskolan ryms. 6 rum, hall 3 toaletter, skötrumsutrymme samt utrymme 

för tvätt. Utrymningsväg via dörr 

Matsalsbyggnad, matsal, kök, 2 toaletter(3 utrymmen , förråd) Utrymningsväg via dörr. 

Källarlokal i matsalsbyggnad. 4 rum, 1 toalett, förråd, med verksamhet för förskoleklass. Utrymningsväg 

via fönster. 

Fritidsbyggnad: Nedre plan: 3 rum, 2 toaletter, städ. Övreplan3 rum. Utrymningsväg genom fönster.  
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Fördelning över antal personer som vistas i lokaler: 

Förskolan (modul)  23 st 

Förskoleklass 
(källarlokal) 

16st 

ÅK1 (Huvudbyg.) 13st 

Åk2(huvudbyg.) 16st 

Åk3(huvudbyg.) 20st     =88barn 

Fritidsverksamhet 
(fritidsbyg.) 

50 st 

Personal 13+1 kök  
övrig personal som rör 
sig tillfälligt i huset 6st  

 

Handlingsplan med åtgärder: 

• 23/11Berörda parter Från Barn och utbildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen 

informeras om nuläget efter inspektion. Ansvar: BOU, FF 

• 23/11 nulägesbeskrivning tas fram av Fastighetsförvaltningen samt åtgärder med 

kostnadsunderlag. Ansvar FF, Rektor. 

• 23/11 Planeringsdagen för förskola och fritidshem används till omorganisation. Ansvar: rektor   

• 24/11 Samtal med berörda parter och politiken informeras om nuläget. Ansvar: BOU, Rektor, FF 

• 24/11 Handlingsplan upprättas. Rektor, Fastighetsförvaltning 

Källarlokal : 

• 23/11 All verksamhet i lokalen upphör. Lokalen inte ändamålsenlig för förskole- eller 

skolverksamhet. Ansvar: VH/rektor  
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• 24/11 Förskoleklassen dvs barn under 7-år har flyttats till fritidshemsbyggnaden. Under arbetet 

med ny dörr till fritidslokal kommer större delen av verksamhetens vistelsetid bedrivas ute och i 

förskolans lokaler. Hämtning och lämning av fritisbarn sker på förskolan under byggnation. 

Ansvar: VH/rektor 

Fritidshemslokalen: 

• 24/11 Dörr tas upp från bottenvåning för att säkerställa utrymningsväg. Inga 6-åringar vistas i 

lokalen innan den är klar. VH/rektor, FF 

• Elever under 7 år vistas endast på bottenvåningen i väntan på att nödutgången på ovanvåningen 

åtgärdas. För detta inväntas ett långsiktigt beslut från nämnden samt att bygglovsansökan 

godkänns. Ansvar: VH/rektor, FF 

• 24/11 Bygglov för dörr på bottenvåning och övre plan söks. Ansvar: FF 

• 25/11 Dörr på bottenvåning klar. Ansvar: FF 

Huvudbyggnad: 

Utrymningsvägar via fönster säkerställs under kommande jullov beroende på hur beslut gällande 

verksamhetens framtid tas. Är det oförändrat kommer nedan åtgärder vidtas.  

• Nya fönster beställs och dessa åtgärdas under jullovet 2020 om leveransen sker i tid. Ansvar FF. 

• Rabatt under fönster tas bort och ytan grusas Ansvar: FF 

• Trappor installeras på utsidan av fönster för att öka säkerheten. Ansvar: FF 

• Innan ovan nämnda åtgärder genomförts vistas inga barn under 7 år i huvudbyggnaden. 

VH/rektor 

Förskolans modul: 

• 20/11 Felanmälan ang. Lås och handtag gällande utrymningsvägen i förskolans modul. Ansvar: 

FF.  

• 23/11 Handtag och lås beställt och byts ut snarats vid leverans. Ansvar: FF 

 

Vidare arbete: 

• Protokoll från brandinspektion inväntas. 

• Beslut från politiken inför större åtgärder inväntas.  
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• Nytt möte efter nämndens sammanträde 15/12 med fastighetskontoret och Barn- och utbildning 

förvaltning för vidare åtgärder. 

• Upprätta gränsdragningslista. Ansvar: Fastighetsförvaltningen.  

• Upprätta egenkontroll för verksamheten baserat på gränsdragningslista från 

fastighetsförvaltningen. Upp datera dokument i Systematiska brandskyddsarbetes pärmen. 

Ansvar: Verksamheten/rektor 

• Utbilda personal i verksamheten i systematiskt brandskyddsarbete. 

Kommentar: Då tiden varit knapp har inte alla åtgärdspunkter ännu kommit med i handlingsplanen. 

Vi inväntar också Protokollet från inspektionen så vi kan uppdatera dokumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


