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Skolsäkerhet Artiklar & nyheter

Ökad trygghet i Jönköpings kommun

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun inför
säkerhetsplattform i alla kommunens skolor till drygt 5000
användare

Cosafes marknadsledande plattform för att larma, hantera och förebygga

incidenter rullas ut till all personal inom skolmiljö runt om i Jönköpings kommun.

Personalen får tillgång till appen, som kan installeras på mobiltelefoner, datorer

och surfplattor, för att larma och förvarna varandra internt om oväntade akuta

händelser skulle uppstå, t.ex. en skolattack.

Införandet till alla skolor sker successivt tills att alla skolor i Jönköpings kommun

har fått utbildning i appen och hur den används vid olika incidenter, som t.ex.

hotfulla situationer eller bråk på skolor men även vid större incidenter som en

skolattack.

Skolattacker i Sverige

Efter de många skolattackerna som skett runt om i Sverige under de senaste åren

beslutade Jönköpings kommun att inleda sökandet efter och upphandling av en

app för att snabbt kunna larma eller varna varandra internt vid en akut händelse.

2018 drabbades även Jönköpings kommun av en tragisk händelse då en elev i

Råslättsskolan (F-6) gick till attack med kniv och skadade två elever.

Nedmonterade högtalarsystem

Eva-Karin Karlsson, Säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen i Jönköpings

kommun berättar för SVT Nyheter och Sveriges Radio om bakgrunden och hur den
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nya säkerhetsappen ska öka säkerheten.

”Vi har haft en förfrågan både från rektorer och medarbetare om vad skulle vi

kunna göra om något skulle inträ�a. Högtalarsystemen i skolorna är i de �esta fall

nedmonterade och vi hade inget bra sätt att nå ut till varandra med information så

att alla nås av den samtidigt. Det �nns ingen jättestor oro men man behöver

beredskap om det otänkbara skulle hända. Om det blir en skolattack måste man

kunna känna att man kan göra skillnad. Men också andra situationer där man

behöver stöd och stöttning av sina kollegor, i hotfulla situationer. Appen kan göra

så att all personal får samma information samtidigt. På en förskola kanske man har

mer behov utifall ett barn springer bort. Då är det superviktigt att få ut information

snabbt till alla för då går det mycket fortare i ett sökande. På en gymnasieskola kan

det vara om man har obehöriga”, säger Eva-Karin Karlsson.

Annika Nordgren, tf. gymnasiechef berättar att när hon växte upp hade man

högtalarsystem i klassrummen om någonting hände. De är borta sedan länge.

Skolan har inte haft ett bra system för att snabbt meddela all personal och därför

känns appen nödvändig och Annika Nordgren tro att det lugnar mycket personal.

Ökad trygghetskänsla i skolorna

Eva-Karin Karlsson vill att Cosafe appen ska uppfattas som en ökad trygghet.

Säkerheten blir ju höjd och hon hoppas att den upplevda tryggheten också ska

lysa igenom där. Speciellt eftersom man kan använda appen på lite olika sätt. Det

är inte bara vid en skolattack appen kan användas utan också vid mindre händelser

som t.ex. försvunnen elev eller vid bråk på skolan.

”Det är ett bra hjälpmedel och det känns tryggt att ha även om alla hoppas att vi

aldrig behöver använda den så är det som sagt tryggt ifall att det händer

någonting”, säger Urban Berg, lärare på Bäckadalsgymnasiet TTC och som visar

SVT Nyheter hur appen fungerar och vilka larm skolan har för bl.a. väpnat våld,

obehörig på skolan och bråklarm.

Nyhetsreportage

Se och läs nyhetsreportagen i sin helhet om Jönköpings kommuns införande av

Cosafe i alla kommunens skolor



2023-03-10 09:03 Ökad trygghet i Jönköpings kommun - Cosafe larmapp

https://cosafe.se/skolsakerhet/okad-trygghet-i-jonkopings-kommun/ 3/5

Sveriges Radio – Ny säkerhets-app ska skydda vid skolattacker

SVT Nyheter – Ny app ska varna lärare i Jönköping för skolattacker

SVT Nyheter – Nu är appen som ska användas vid skolattacker redo att användas i

Jönköpings kommun

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN E-POST

Fler artiklar och nyheter...

Kundcase: Om varför Kungliga Operan

valde Cosafe

”Cosafe är lätt att använda. Det är en anpassningsbar och

smart lösning som fungerar på alla enheter, sparar tid och

håller oss säkra.”

Nu blir skolan tryggare i Köping

SVT Nyheter och Västmanlands Television har intervjuat

skolchef, säkerhetschef och förvaltningschef i Köpings

kommun

Skolsäkerhet hög prio för Stockholms

skolor

Cosafe har gjort Sveriges största utrullning till alla 170

kommunala skolor och 16 000 användare på 6 månader

Artiklar & nyheter

https://sverigesradio.se/artikel/ny-sakerhets-app-ska-skydda-vid-skolattacker
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/ny-app-ska-varna-larare-for-skolattacker
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/backadalsgymnasiet-har-borjat-anvanda-app-mot-skolattacker
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Ni kan vara igång på en dag!
V Å R  L Ö S N I N G  Ä R  E N K E L  A T T  I M P L E M E N T E R A ,  A D M I N I S T R E R A  O C H

A N V Ä N D A

Boka demo med en av våra specialister

Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm, SWEDEN

info@cosafe.se +46 8 409 400 20

Vad vi gör

Sociala medier

Lösningar

Kunder

Nyheter

Support

Om oss

https://cosafe.se/boka-demo/
https://cosafe.se/
mailto:info@cosafe.se
tel:0046840940020
https://www.facebook.com/cosafe.technology/
https://se.linkedin.com/company/cosafe
https://www.youtube.com/channel/UC2wHzROq7z99SOfNWjOaRxw
https://cosafe.se/losningar/
https://cosafe.se/kunder/
https://cosafe.se/artiklar-och-nyheter/
https://support.cosafe.se/
https://cosafe.se/om-oss/
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