
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att användas i Barn- 
och utbildningsförvaltningens register för administration av barnomsorg och 
skola. Information om vår hantering av personuppgifter finns på 
www.skara.se/personuppgifter 

 
 
 

Tillbud/skadeanmälan - Katedralskolan 
 

Information 
Blanketten fylls i och lämnas till rektor senast en vecka efter att tillbudet/skadan har skett. En kopia av anmälan skickas 

till Barn- och utbildningskontoret för sammanställning. 

 
 

Anmälan 

☐ händelse utan skada 

☐ händelse med skada 

Datum 

 

Klockan 

 

 
Elevens namn: 

 

Personnummer: 

 

 
Kön: 

☐ Flicka ☐ Pojke 

Klass: 

 

 
Vem tog hand om skadan? 

 

 

Var hände tillbudet/skadan? 

Inomhus: 

☐ Lektionssal 

☐ Slöjd - trä, metall 

☐ Slöjd - textil 

☐ Idrottshallen 

☐ Omklädningsrum 

☐ Korridor 

☐ Skolrestaurang 

☐ På annan plats ………………………………. 

Utomhus: 

☐ Skolgården 

☐ Skolvägen till/från skolan 

☐ Bollplan 

☐ Utanför skolområdet 

☐ Utflykt/friluftsdag/lägerskola 

☐ På PRAO-plats 

☐ Lekredskap, vilket ……………………………….  

☐ På annan plats ………………………………….. 

 

Var på kroppen uppkom skada? 

☐ Huvud/ansikte 

☐ Ögon 

☐ Tänder 

☐ Bröst 

☐ Arm 

☐ Hand/finger 

☐ Rygg 

☐ Ben/knä 

☐ Fot/tå 

☐ Mage 

☐ Övrigt ……………………………………………



 

 

Beskriv vad som hände och typ av skada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Om du behöver mer plats att skriva kan du fortsätta i rutan på nästa sida) 

 
Sätt ett kryss på kartan på den plats där du skadade dig, eller där tillbudet skedde! 

 

 



 

 

 
När? 
☐ Lektion ☐ Rast ☐ Till/från skolan ☐ Fritids 

☐ Utflykt/studieresa/lägerskola/skolskog  

☐ Annat………………………………………………….. 

 
Fanns det någon vuxen person i närheten? 
☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 
 

Åtgärdsförslag för att förebygga att tillbudet/skadan upprepas 

 
 

 

Uppgiftslämnare 

 
 

 

 

Ev. fortsättning av beskrivning av händelse 

 


	händelse utan skada: Off
	händelse med skada: Off
	Datum: 
	Klockan: 
	Elevens namn: 
	Personnummer: 
	Flicka: Off
	Pojke: Off
	Klass: 
	Vem tog hand om skadan: 
	Lektionssal: Off
	Slöjd trä metall: Off
	Slöjd textil: Off
	Idrottshallen: Off
	Omklädningsrum: Off
	Korridor: Off
	Skolrestaurang: Off
	På annan plats: Off
	undefined: 
	Skolgården: Off
	Skolvägen tillfrån skolan: Off
	Bollplan: Off
	Utanför skolområdet: Off
	Utflyktfriluftsdaglägerskola: Off
	På PRAOplats: Off
	Lekredskap vilket: Off
	På annan plats_2: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Huvudansikte: Off
	Ögon: Off
	Tänder: Off
	Bröst: Off
	Arm: Off
	Handfinger: Off
	Rygg: Off
	Benknä: Off
	Fottå: Off
	Mage: Off
	Övrigt: Off
	undefined_4: 
	Om du behöver mer plats att skriva kan du fortsätta i rutan på nästa sida: 
	Lektion: Off
	Rast: Off
	Tillfrån skolan: Off
	Fritids: Off
	Utflyktstudieresalägerskolaskolskog: Off
	Annat: Off
	undefined_5: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Vet ej: Off
	Åtgärdsförslag för att förebygga att tillbudetskadan upprepas: 
	Uppgiftslämnare: 
	Ev fortsättning av beskrivning av händelse: 


