
                  Bjerkreim kommune 
 
 

Side 1 av 2
  

Alvorlige ulykker 

 
ET BARN BLIR SKADET 
 
1. Den voksne som kommer først til stedet,  tar kommando, eller sørger for at en annen gjør 

det og sikrer at 

 førstehjelp blir gitt 

 113 blir kontaktet 

 styrer blir kontaktet 
 

2. Styrer eller den som har kommando, sørger for at  

 pårørende blir varslet 

 alle basene blir varslet 

 kommunen og evnt kriseteam blir kontaktet 

 politiet blir kontaktet hvis det er: 
o trafikkulykke 
o alvorlig personskade 
o ulykke der strafferettslig ansvar kan bli gjort gjeldende 
o i tvilstilfeller kontaktes politiet     

 
 

 
 
EN VOKSEN BLIR SKADET 
 
1. Den voksne som kommer først til stedet,  tar kommando, eller sørger for at en annen gjør 

det og sikrer at 

 førstehjelp blir gitt 

 113 blir kontaktet 

 styrer blir kontaktet 
 

2. Styrer eller den som har kommando, sørger for at  

 pårørende blir varslet 

 alle basene blir varslet 

 kommunen og evnt kriseteam blir kontaktet 

 politiet blir kontaktet hvis det er: 
o trafikkulykke 
o alvorlig personskade 
o ulykke der strafferettslig ansvar kan blir gjort gjeldende 
o i tvilstilfeller kontaktes politiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Bjerkreim kommune 
 
 

Side 2 av 2
  

 
 
 
 
DE ANDRE BARNA 
 
1. Disse tiltakene gjennomføres straks, av de voksne som ikke er involvert i oppfølgingen av 

den skadde. 

 hold barna borte fra ulykkesstedet. Ta de evnt med inn hvis det er mest 
hensiktsmessig. 

 gi alle barna felles informasjon om det som har skjedd. 

 ta spesielt hånd om søsken eller nær familie til den skadde. 

 barn i sjokk må tas spesielt hånd om. Det kan være behov for lege. gå basevis og 
ta hånd om hver sin gruppe når det er hensiktsmessig. 

 alle barn som har vært involverte, må få snakke med en voksen om opplevelsen. 
Øyevitner trenger spesielt hjelp. 

  
2. Styrer tar ansvar for hvordan resten av foreldrene skal informeres: 

 muntlig informasjon når de henter barna sine. 

 skriftlig informasjon som blir levert ut når barna blir hentet 

 skriftlig informasjon og informasjonsmøte når barnehagen er stengt. 
 

3. Kontakt med media: Styrer vurdere om situasjonen er så alvorlig at det er aktuelt å be 
kommunens kriseledelelse overta. Da er det den som tar ansvar for kontakt med media. 
Ellers er det styrer. 

 


