Elavbrott, handlingsplan
Anneroskolans huvudbyggnad får ingen strömförsörjning med reservaggregat vid strömavbrott i
kommunen.
Är det -20 grader ute, kan vi räkna med att verksamheten måste avbrytas inom ett dygn. Information
kommer på radio.
Anneroförskola får ett reservaggregat som dock inte finns på plats hela tiden. En temperatur på ca 15
grader bör kunna upprätthållas.
Information till föräldrarna skickas med barnen, klassläraren ansvarar.
Kopiering sker på rådhuset, skolledningen ansvarar.
Inbrottslarmet har ett batteribackup. Batteriet är bytt 2005. När spänningen har gått ner till ca 12V, då
varnar det till larmcentralen med signal att det snart lägger av. Kan hålla upp till 3 dygn om larmet inte
utlöser.
Brandlarmet har ett batteribackup som varar 72 h om larmet inte utlöser. När spänningen faller under
en viss gräns går det larm till Räddningstjänsten som på detta sätt får veta att batteriet är på väg att
lägga av och brandlarmet är ur funktion.
Frysarna håller kylan ca 2 dygn. Kontrollera varje dag temperaturen. Vid behov flytta ut varorna till 1.
förskolan 2. det låsta cykelförrådet. Skolkökspersonal och fritidspersonal ansvarar.
Toaletterna fungerar, ficklampor sätts ut av förskollärarna
Ficklampor finns på: expeditionen, fritidsköket- knivlådan; vaktmästare, gula och gröna fritids.
Ett tips är att använda batteridrivna campinglampor på toaletterna.
Maten levereras från Hagalid, förhoppningsvis lämplig som inte behöver värmas upp. Papperstallrikar
och plastmuggar används.
Vattenledningar När skolan lämnas, stäng av vattnet med huvudkranarna i vaktmästarförrådet på
gaveln till gy-salen. Öppna kranarna en aning i fastigheten så att vatten som fryser kan utvidga
sig. Vaktmästaren ansvarar.
Elementen, måste tömmas, SKF Staffanstorps Kommunfastigheter ansvarar.
Telefonerna fungerar förutom de bärbara.
Radio fungerar med hjälp av batterier.
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Klasser/ fritids
Antal
F-2 röd och 1-2 gul 40
F-2 grön och 3 Hav 50
F-2 blå, 3 Sol och F- 60
gul
5:orna
50
4:orna

50

Fritidsavdelningarna 130
samt röda klubben
Klubben
40

Går till
4 Havs klassrum

Tel. nr
25 12
58
4 Sols klassrum
25 12
58
röda klubben samt 25 11
musikrummet
98
Centralskolan
25 11
47
Mellanvångsskolan 25 13
02
Förskolans
25 11
byggnad
98
Mellanvångsskolan 25 13
02

