
Utbildningsförvaltningen består av:
- Ca 180 grund- och gymnasieskolor fördelat på 13 stadsdelar.

- Över 100.000 

- Ca 16.000 medarbetare

Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad



Vårt arbete med Pågående Dödligt Våld (PDV)

- Digital föreläsning på 30minuter 

- Fysisk föreläsning med workshop ca 90 minuter

- APT-material



Innehåll i utbildningen

- Pågående Dödligt Våld (PDV)

Avgränsningar
- Kriminella uppgörelser

- Nationella avgränsningar



Hur ser det ut i Sverige?

- Ensam gärningsman

- Kort tidsförlopp

- Stickvapen

- Polis på plats inom 10minuter



Fly

Sök skydd

Larma

Vår metod vid PDV



Sjukvård



Kontinuitet



PDV - Scenarion
Scenario 1

Händelse
Du befinner dig på skolgården när du på något sätt får 
information om att det sker en PDV inne i skolan! På 
skolgården befinner sig ett 50-tal elever i olika åldrar.

Vad gör du?



PDV – Moraliska dilemman
Dilemma 3

Händelse
Du är på toaletten när du får information om att det sker en PDV i din 
skola. Det är mitt på dagen och det är fullt av elever på skolan.

Vad gör du?



PDV – Mjuka övningar
Övning 1 – Fly
Övning
Ta en rundtur på skolan och peka ut samtliga nödutgångar eller andra 
alternativa flyktvägar.

- Hittade du någon ny flyktväg som du inte kände till? Berätta om den 
för gruppen.

- Är det skillnad på flyktvägarna om du är själv eller har med dig dina 
elever?



PDV – Mjuka övningar
Övning 2 – Sök skydd 
Övning
Ta en rundtur på skolan. 

- Vilka utrymmen kommer du in i?

- Vilka utrymmen lämpar sig bättre/sämre att söka skydd i?

Ett tips är att sätta märka upp alla dörrar dit samtlig 
personal har tillträde och där man på ett säkert sätt kan 
söka skydd.



MSBs filmer

Fly – Sök skydd – Larma
https://www.youtube.com/watch?v=MmtYkaUUEA0

Stoppa akut blödning
https://www.youtube.com/watch?v=VId5aQWmCPY&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=MmtYkaUUEA0
https://www.youtube.com/watch?v=VId5aQWmCPY&t=54s


Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Kim Norman

sakerhet.utbf@edu.stockholm.se


