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PROGRAM, TORSDAGEN DEN 14 NOVEMBER

11:00

Välkomna
Moderator, Kjell Eriksson, Kjelleman

11:10

Anlagd brand i skolor på 2000-talet, ökar eller minskar det?
Margaret McNamee, professor, Lunds tekniska högskola

12:05

Lunch

12:55

Gruppdiskussion, med kortare återkoppling
Du väljer vilken fråga du vill diskutera när du anmäler dig.

13:50

Öppen scen
Deltagare på konferensen delar, under fem minuter, med sig av erfarenheter, goda exempel
och annat intressant som bidrar till att förebygga anlagda bränder. Intresseanmälan sker vid
anmälningstillfället. Vad vill du dela med dig av?

14:20

Sjöviksskolan – en nybyggd skola
Så tänkte man vid projekteringen och för den dagliga verksamheten
Peter Moll, brandsäkerhetsstrateg, Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB

14:50

Kaffe och incheckning

15:35

Trygga skolor i Norrtälje
Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg, Norrtälje kommun
Marika Johansson, kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige

16:30

Skolbränder i Halmstad
Kerstin Lorick, fastighetschef, fastighetskontoret, Halmstad kommun
Gert Heinsvig, avdelningschef förebyggande, räddningstjänsten Halmstad
rektor, barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun

17:20

Avslutning dag 1

19:00

Välkomstdrink

19:30

Middag med underhållning
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PROGRAM, FREDAGEN DEN 15 NOVEMBER

08:30

Inledning, fredag

08:45

”Upp i rök” – ett dialogmaterial för högstadieelever. Nu med spelapp!
Charlotte Cederlund, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Skåne,
Magnus Rudberg, kombibrandman, Medelpads Räddningstjänstförbund
och verksamhetsledare, Brandskyddsföreningen Västernorrland

09:40

Övervakningskamera eller pingisrack?
Henrik Eriksson, skolchef, 7–9 och gymnasiet, Nyköpings kommun

10:30

Kaffe och utcheckning

11:05

Tydliga mål och höga förväntningar – en förutsättning för lyckad skolverksamhet
och integration
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun

12:15

Avslutning och lunch
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MER OM FÖREDRAGSHÅLLARNA OCH FÖREDRAGEN

Välkomna
Kjell Eriksson, moderator, Kjelleman
Kjell Eriksson är moderator för Skolan brinner. Han är en mångsidig person, pratar i radio, medverkar ibland i
TV och är drönarexpert. Han kan även en hel del kring brand och förebyggande av anlagda bränder i skolor då
det är tolfte året som han är moderator för konferensen!
Anlagd brand i skolor på 2000-talet, ökar eller minskar det?
Margaret McNamee, professor, Lunds tekniska högskola
Anlagd brand i skolor ansågs under början av 2000-talet vara ett stort samhällsproblem. Åren 2007–2012 genomfördes ett nationellt forskningsprogram med inriktning på både tekniska och beteendevetenskapliga frågor.
Mellan ca 2012–2015 minskade antalet anlagda bränder i skolor men trenden har på senare år vänt. 2017 är
antalet på samma nivå som vid tidigare högsta nivån 2008. Under föredraget kommer nuvarande brandstatistik
från MSB att analyseras tillsammans med input från kommunrepresentanter, skolrektorer och försäkringsbolag.
Vad har vi lärt oss från tidigare forskning och varför ser vi en ny ökning av antalet anlagda bränder i skolor?
Gruppdiskussion, med kort återkoppling
Du väljer vilken fråga du vill diskutera i samband med att du anmäler dig.
Det finns även möjlighet att vara samtalsledare för en grupp/frågeställning, vilket innebär att starta igång diskussionen och disponera tiden. Alla samtalsledare kommer att få mer information innan konferensen.
Öppen scen
Skolan brinner har genom åren förmedlat lyckade åtgärder, inspirerat med goda exempel och intressanta
samarbeten samt uppmärksammat problemområden. Vi är dock övertygade om att det finns mycket mer att
synliggöra och lyfta fram. Här har du som deltagare möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter under fem
minuter. Ta chansen!
Du får ange en kort beskrivning i samband med anmälan, om vad du vill berätta om.
Programgruppen väljer bland inkomna förslag.
Sjöviksskolan – en nybyggd skola. Så tänkte man vid projekteringen och för den dagliga
verksamheten.
Peter Moll, brandsäkerhetsstrateg, Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB
Sisab har arbetat framgångsrikt med att förebygga skadegörelse och bränder inom förskola och skola. Genom
ständig dialog med olika samverkansgrupper, innovativa arbetssätt och ny teknik har man sänkt skadekostnaderna och ökat tryggheten i och runt Stockholms förskolor och skolor. En stor del av det förebyggande arbetet görs i samarbete med medarbetarna ute på skolorna och förskolorna samt Sisab:s bevakningsbolag, Nokas.
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Trygga skolor i Norrtälje
Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg, Norrtälje kommun
Marika Johansson, kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige
Under 2017–2018 har Norrtälje kommun tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en Trygghetsanalys på två högstadieskolor och en gymnasieskola. Norrtälje kommun har en tanke om att samtliga skolor inom kommunen i framtiden ska genomföra trygghetsanalyser. Ta del av när ansvarig i kommunen och en
representant från Stiftelsen Tryggare Sverige berättar om detta projekt som syftar till att kartlägga den fysiska
miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet, svara på vilka förutsättningar skolan faktiskt har att
arbeta förebyggande och ta fram en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.
Skolbränder i Halmstad
Kerstin Lorick, fastighetschef, fastighetskontoret, Halmstad kommun
Gert Heinsvig, avdelningschef förebyggande, räddningstjänsten Halmstad
Rektor, barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun
Halmstad kommuns nota för bränder, skadegörelse och stölder landade 2018 på 5,4 miljoner. Det är den
högsta siffran under hela 2000-talet. Kommunen arbetar skadeförebyggande med en kommungemensam
riskhanteringsgrupp och med lokala säkerhetsombud. Vi får insikt i hur förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med polis och försäkringsmäklare. Vi får även lyssna till rektorn på en av Halmstads drabbade skolor.
”Upp i rök” – ett dialogmaterial för högstadieelever. Nu med spelapp!
Charlotte Cederlund, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Skåne,
Magnus Rudberg, kombibrandman, Medelpads Räddningstjänstförbund, verksamhetsledare
Brandskyddsföreningen Västernorrland
”Upp i rök” är ett utbildningsmaterial för högstadiet som syftar till att förebygga anlagda bränder. Utbildningen
har genomförts ute i skolorna sedan 2012 och hundratusentals elever har fått ta del av det. Materialet ska nu
uppdateras. Utbildningen har också kompletterats med en spelapp som ger en fördjupad dialog om anlagd
brand och dess konsekvenser. Vi får ta del av planerna för uppdateringen och en förevisning av spelappen.
Övervakningskamera eller pingisrack?
Henrik Eriksson, skolchef, 7–9 och gymnasiet, Nyköpings kommun
Läsåret 2017–2018 drabbades Nyköpings högstadium av en rad anlagda bränder. Det blev ett medialt och politiskt drev med höga tongångar och skarp kritik. Kraven på väktare, övervakningskameror och andra drastiska
insatser avlöste varandra. Mitt i stormen arbetade skolchefen Henrik Eriksson och skolledningen med problemet - med fokus på bland annat pingisracketar.
Tydliga mål och höga förväntningar – en förutsättning för lyckad skolverksamhet och integration
Hamid Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun och utsedd till Årets Svensk 2018
Lyssna till en berättelse om skolans viktiga roll, om samhället och om integration (eller snarare brist på den).
Dåvarande rektor Hamid Zafar, lyckades tillsammans med sin personal i Angered och Biskopsgården, två av
Sveriges mest utsatta områden, vända en nedåtgående spiral av låga studieresultat och skadegörelse. Han talar
om de tydliga mål som sattes och de höga förväntningar de uttalade för eleverna och organisationen, samt
om den ängslighet och de låga förväntningar som han upplever präglar samhället i arbetet med invandrare och
framförallt nyanlända.
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PRAKTISK INFORMATION

Datum och plats
Skolan brinner arrangeras den 14–15 november 2019 på Scandic Star Sollentuna.
Pris
4 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar middag den 14 november, luncher och kaffe. Anmälan är bindande
men kan avbokas utan kostnad fram till den 14 oktober. Om avbokning sker efter den 14 oktober debiterar vi
hela avgiften. Fakturering sker cirka 30 dagar innan konferensen.
Boka-tidigt-rabatt på 500 kr om du anmäler dig senast den 11 september.
Anmäl dig nu
Sista anmälningsdag är den 28 oktober 2019. Anmäl dig på www.brandskyddsforeningen.se/skolanbrinner
Boka ditt eget boende
Logi ingår inte i deltagaravgiften och bokas av deltagaren själv. Vi har förbokat ett antal rum på Scandic Star
Hotell Sollentuna. Ange bokningskod 470 091 00.
Pris enkelrum: 1 690 kr inklusive moms
Pris dubbelrum: 1 890 kr inklusive moms
Mejla din hotellbokning till meeting.starsollentuna@scandichotels.com, och uppge bokningskod, namn, datum
för boende och betalsätt. Vid fakturering behövs även adress, organisationsnummer och eventuell referens.
Om hotellet
Scandic Star Hotell Sollentuna. Aniaraplatsen 8, 191 21 Sollentuna, Stockholm
Telefon: 08-517 264 00, e-post: starsollentuna@scandichotels.com, www.scandichotels.se
På Scandic Star Hotell Sollentunas hemsida hittar du även vägbeskrivning.
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För trettonde året anordnar Brandskyddsföreningen konferensen Skolan brinner
Ofta uppmärksammas anlagda bränder på skolor först efter att något inträffat och då är det ofta för sent.
Brandskyddsföreningen arbetar därför bland annat för att motverka anlagda bränder i skolan. Våga se, våga
höra och våga agera – tror vi är viktiga ledord i dessa sammanhang och det har vi som tema för konferensen.
För ungdomar tror vi det är A och O att bli sedda, hörda och bekräftade. Blir man det har man inte behov av
att anlägga bränder och vandalisera. Vi tror att det är viktigt att utveckla det brottsförebyggande arbetet och
att skapa en trygg miljö i skolan. Det bidrar vi till genom att visa på goda exempel och inspirera till fler förebyggande aktiviteter på det lokala planet. Vi vill också få skolorna att ta de tidiga signalerna på allvar och att
agera medan problemen ännu är små. Det finns mycket man kan göra både socialt och med praktiska åtgärder
för att förebygga anlagda bränder i skolan.
Välkommen!

Frågor om anmälan och bokning:
Sylvia Zacharias 08-588 474 48, sylvia.zacharias@brandskyddsforeningen.se
Susanne Hessler, 08-588 474 86, susanne.hessler@brandskyddsforeningen.se
Frågor om konferensprogrammet:
Susanne Hessler, 08-588 474 86, susanne.hessler@brandskyddsforeningen.se
Björn Björkman, 08-588 475 17, bjorn.bjorkman@brandskyddsforeningen.se

