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Förhindra inbrott och stölder i skolan 

Inbrotten i kommunens förskolor och skolor har ökat stort de senaste åren. Det är framför 
allt elevernas surfplattor inbrottstjuvarna är ute efter. Det är mer intressant att göra inbrott 
när det finns gods som är lätt att avyttra. 
 
I förskolor och skolor används i allt högre grad stöldbegärlig utrustning såsom läsplattor, bärbara 
datorer och iPhones i undervisningen. I de högre årskurserna delas ofta utrustningen ut till eleverna 
vilka tar med dem hem på kvällen, men för de yngre förvaras läsplattor etc i skolans lokaler. Föga 
förvånande har detta gjort att antalet inbrott och stölder riktade mot förskolor och skolor har ökat på 
senare tid.  
 
Ett trendbrott är att många stölder sker under tidig kväll, mellan klockan 18.30 och 21. Förklaringen 
till detta är enkel: många skolor hyr ut sina lokaler kvällstid och står därför olarmade och i vissa fall 
även olåsta fram till sent på kvällarna.  
 
Gärningsmän går in i skollokalerna och gömmer sig under eftermiddagen i väntan på att skolan ska 
tömmas för dagen eller slinker med in när personer med legala ärenden går in i byggnaden. När det 
börjar bli tyst i lokalerna men innan larmet är aktiverat bryter man sig in i arkiv och förråd och stjäl 
utrustning. Vid något tillfälle har man till och med ostört kunna använda skärbrännare för att kunna 
öppna arkivdörrar.  
 
 

Vad kan man göra för att förebygga? 

Lås, larm och övervakningskameror 

Skolans larmsektioner måste ses över så att de inte är för stora. När verksamhetstiden är slut för 
dagen ska byggnadens skal och gärna också korridordörrar låsas. I takt med att personalen går hem 
ska respektive korridor med tillhörande skaldörrar larmas på.  
 
Utrymmen där stöldbegärliga föremål förvaras, t ex läsplattor och liknande, bör alltid vara låsta och 
larmade.  
 
Övervakningskameror eller värmekameror vilka är aktiverade efter skoltid i eller utanför de lokaler där 
ingen ska vistas vid den tiden på dygnet, är ett annat alternativ att överväga. Värmekamerorna kan 
inte identifiera den enskilda individen, men ger larmcentralen en indikation på att obehöriga rör sig i 
eller utanför lokalerna och väktare samt polis kan skickas till platsen. 
 
Kodlås på samtliga inner- och ytterdörrar är ett annat sätt att begränsa tillgängligheterna till lokalerna 
och försvåra för obehöriga att komma in.  

Uthyrning av lokaler 

Ofta hyrs lokaler i skolan ut till föreningar eller används för föräldramöten och liknande efter skoltid. 
Ansvaret som den som arrangerar ett föräldramöte eller hyr lokalerna har, måste tydliggöras så att 
inte dörrar ställs upp med kilar för att släppa in senkommande deltagare eller så att man inte lämnar 
byggnaden utan att säkerställa att lokalerna är tomma samt dörrar låsta och larmade. 
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De lokaler som används publikt utanför ordinarie verksamhetstid bör hållas samlade i samma larm-
sektion, t ex i samma byggnad och korridor. Viktigt är även att lokalerna ligger i anslutning till byggna-
dens entré. Lokaler långt inne i förskolan eller skolan bör inte hyras ut.  
 
Med andra ord: Så få ytor som möjligt ska stå olarmade och olåsta utanför ordinarie verksamhetstid. 

Lokalvård 

I många förskolor och skolor sker lokalvård på kvällarna och i samband med det hålls byggnaden 
olarmad. Det finns självfallet fördelar rent praktiskt med att få lokalerna städade kvällstid men sam-
tidigt ökar det risken för att obehöriga gömmer sig kvar i lokalerna eller tar sig in medan lokalvården 
pågår.  
 
Viktigt är att lokalvårdarna och naturligtvis även övrig skolpersonal inte lämnar en byggnad utan att ha 
fullföljt det som överenskommits vad gäller låsning och pålarmning. Kan man av olika anledningar inte 
låsa eller aktivera larmet, måste kontakt tas enligt givna rutiner, antingen med skolans kontaktperson, 
med väktarbolag eller annan instans. 

Väktare 

I många kommuner sker rondering av förskolor och skolor under nattens timmar, dvs. under den tid 
inbrott som regel har brukat ske. Detta innebär att en väktare inte finns i kommunen när stölderna sker 
i de fall dessa sker före pålarmning av fastigheterna.  
 
Det finns anledning att fundera över om väktare istället ska rondera tidigare på kvällen, åtminstone 
ibland, för att skapa osäkerhet hos gärningsmännen.  

Övrigt 

Det kan vara värt att överväga att satsa på spårutrustning i läsplattorna/datorerna eller använda sig av 
märk-DNA (se vårt informationsbrev från september 2014 på www.ksfab.se).  
 
Självklart ska stöldbegärlig utrustning förvaras i enlighet med skyddsklass 2, dvs. det särskilda villkor 
som gäller för verksamhet med större mängd begärlig egendom.  Vad gäller inbrottsskyddade dörrar 
finns en ny europeisk standard, SS EN 1627 med sex motståndsklasser För skyddsklass 2 krävs sä-
kerhetsdörrar av motståndsklass 3. 
 
Viktigt är också att alla som verkar yrkesmässigt i skolans och förskolans lokaler får en utbildning i 
grundläggande inbrotts- och stöldsäkerhet. Utbildningen bör innehålla alltifrån vikten av att aldrig 
lämna byggnaden utan att kontrollera att alla utrymmen är låsta och larmade, att inte låta stöldbegärlig 
egendom ligga framme, att inte diskutera lås-, larm- eller bevakningsrutiner öppet på bussen eller i 
andra offentliga sammanhang etc. 
 
 

Mer information 
• http://www.stoldskyddsforeningen.se/  


