Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete
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Säkerhetsmässa
Handbok - för ett lyckat genomförande

Förord
”Handbok – för ett lyckat genomförande” är en rapport
och utvärdering av projektet ”Säkerhetsmässa – ett hus
fyllt av säkerhet” som genomförts under läsåret
2006/2007 i Landskrona kommun. Skolorna som
arrangerat Säkerhetsmässan har haft olika behov och
förutsättningar, vilket skulle visa sig ställa stora krav på
planering och engagemang. I rapporten ges en bild av
skolorna och de programpunkter som funnits med.
Under ”Framgångsfaktorer och fallgropar” delar vi med
oss av de faktorer som vi tror är de viktigaste att tänka på
för att Säkerhetsmässan ska bli just så lustfylld, lärorik
och engagerande för både elever och personal som den
blivit hos oss.
Handboken kan användas för inspiration och som
idékatalog, men är främst skriven utifrån att användas
som en steg för steg instruktion vid planering av en
Säkerhetsmässa. I handboken beskriver vi de bakomliggande syftena och grundtanken med projektet. Hela
planeringsprocessen är beskriven med alla förutsättningar som vi funnit behövs och de erfarenheter som
dragits. Vi hoppas att vi på detta sätt kan sprida konceptet vidare så att fler ungdomar kan få ta del av upplevelserna och budskapen.

I Landskrona kommer vi att fortsätta arrangera Säkerhetsmässan för eleverna i åk 7-9 på våra skolor i en cykel
på tre år. Vi ser det som ett bra sätt att bredda säkerhetsbegreppet, engagera skolan i frågor som rör ungdomarnas välbefinnande och framtid, öppna upp skolan mot
omvärlden och att hitta samverkans- och samarbetsformer mellan alla de aktörer som verkar i samhället.
Barnen är vår framtid – skolan är en del av livet!
Lycka till!
Anna Elofsson
Säkerhetssamordnare
Landskrona Räddningstjänst
Annika Wågsäter
Brottsförebyggande frågor
Landskrona kommun
Göran Hassel
Brottsförebyggande metodutvecklare
Polisområde NV Skåne
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Bakgrund
Som ett led i arbetet med att skapa en tryggare och
säkrare skola arrangerades under läsåret 06/07 säkerhetsmässor på tre av Landskronas skolor för eleverna i
åk 6-9. Initiativtagare var kommunen i ett samarbete
med Polismyndigheten i NV Skåne. Räddningstjänsten
fick en central roll i genomförandet tillsammans med
Brå, Polisen och skolan.
Grundidén
Grundidén väcktes ur tanken att vidga säkerhetsbegreppet och att flytta fokus från den traditionella samhällsinformationen till ungdomar där fokus ofta ligger på hur
samhällets skyddsnät fungerar när det väl har hänt en
olycka, till att lägga fokus på ungdomarna och ge
redskap för att kunna ta sig ut i livet på egen hand på ett
tryggt och säkert sätt. Budskapen skulle vara positiva
och visa på hur man kan påverka sin egen situation och
utsatthet. En viktig del var att visa på vilket ansvar man
har som en del av samhället.
En utmaning
Skolan är en kommunal verksamhet som i många
sammanhang blir isolerad från samhället i övrigt. Att se
kommunen som ett geografiskt område med alla dess
samhällsfunktioner och aktörer utifrån varje enskild
elev blev vår utmaning. Att beröra och visa på sammanhang och konsekvenser av det egna handlandet och de
val man själv råder över skulle leda till eftertanke och ett
avstamp att jobba vidare med.

Tillfälle att nå ut
Företag, myndigheter, intresseorganisationer och
ideella föreningar inbjöds att medverka som aktörer för
att ge stor bredd och kunskap till Säkerhetsmässan. I
inbjudan efterfrågades olika former av presentationstekniker och engagerande inslag såsom t.ex. utställning, föredrag, workshops, skaparverkstad, filmvisning, föreställning, uppträden, tävlingar, ”matmässa”.
De inbjudna var välkomna att själva ta kontakt och
presentera förslag på vad man kunde tillföra inom sitt
verksamhetsområde. Deltagandet skulle ses som ett
tillfälle att nå ut till ungdomarna i ålderskategorin på ett
bra sätt i ett större sammanhang där säkerhet och
positiva budskap stod i centrum.
Speglar behov
Det fanns även en idébank med förslag till tema att
bygga mässan kring. De byggstenar som föreslogs var:
Resande, Folkhälsa, Arbetsmiljö, Brott, Online, Hot &
Våld och Trygghet. Under vilka teman som dagen skulle
formas avgjordes i samråd med skolan och den arbetsgrupp som tillsattes vid varje tillfälle. På så sätt fick
Säkerhetsmässan innehåll och tema som speglade den
aktuella skolans behov och tidigare arrangemang just
där.
Säkerhetsmässan var tänkt att bredda säkerhetsbegreppet och ge eleverna en välfylld ryggsäck att ha med sig
såväl i skolan och i hemmet, på fritiden och på resan.

Symbolen för Säkerhetsmässan - huset med byggstenarna

Säkerhetsmässa
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Pilotmässkolorna
Sandåkerskolan 15 november 2006
Sandåkerskolan ligger i Häljarp utanför Landskrona
tätort och har 450 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Säkerhetsmässan riktades mot eleverna i åk 6-9 och
ingick som en obligatorisk skoldag. Mässan inriktades
mot resande, arbetsmiljö och hot & våld.
Skolan hade sedan föregående vårtermin arbetat aktivt
för att stoppa skadegörelsen och få en tryggare arbetsmiljö, både för personal och elever med mycket framgångsrikt resultat. Under hösten planerade man att jobba
vidare med arbetsmiljöfrågor och elevinflytande genom
ett nära samarbete med föräldrar, skolledning, personal
och elever. Skolan hade fått en ny organisation med bl a
ett resursteam, med syftet att möta eleverna enskilda
behov.
Säkerhetsmässan sågs som ett naturligt steg i deras
förändringsarbete och kompletterade väl det nya synsätt
som skolan arbetat fram
Gustav Adolfskolan 8 maj 2007
GA-skolan ligger mitt i Landskrona, nära centrum. Det
finns 330 elever i årskurserna 6-10 på skolan. I mässan
deltog årskurserna 7-10 och var en obligatorisk skoldag
som inriktades mot hot & våld, trygghet, folkhälsa och
online.
Skolan hade haft stora ordningsproblem och i januari
samma år stängdes skolan då arbetsmiljöproblemen
blev övermäktiga. Det infördes nolltolerans mot våld
och oacceptabelt språkbruk. Under våren intensifierades arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö för elever
och personal. Skolan samarbetade med arbetsmiljöverket och myndigheten för skolutveckling. På skolan hade
skapats en arbetsgrupp med representanter från arbetslagen, rektorer, områdeschef och förvaltningschef för
att arbeta med personalens förväntningar för att få en
bättre arbetsmiljö.
Säkerhetsmässan var ett positivt inslag i en annars
negativ och stundtals kaotisk tillvaro. Man ville satsa på
eleverna och jobba vidare med trygghetsfrågorna.
Västervångskolan 9 maj 2007
Västervångskolan har 800 elever från förskoleklass till
årskurs 9 och ligger i norra delen av Landskrona, ett
stenkast från havet bland villor och kolonistugor.
Säkerhetsmässan arrangerades för eleverna i årskurserna 7-9 och byggdes kring arbetsmiljö, folkhälsa och hot
& våld.
Skolan hade sedan några år tillbaka arbetat medvetet för
att elever och personal skulle kunna erbjudas en säker
och trygg arbetsmiljö. Bland annat hade de upprättat
regler tillsammans med elever och föräldrar. För

personalen hade det utformats en personalhandledning
som beskriver hur man ska agera som vuxen i olika
situationer. Under föregående år hade det satsats på
kameraövervakning på skolan för att öka elevernas
trygghet och minska skadegörelsen.
Säkerhetsmässan sågs som ett fortsatt led i skolans
satsning för en god arbetsmiljö.
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Exempel på aktörer
Hot & Våld, Brott

Trygghet

Många kommer på ett eller annat sätt bli utsatta för ett
brott. Vissa brott kan du skydda dig mot t.ex. genom
registrering av din mobiltelefon.
Hur fungerar vårt rättssamhälle och vad innebär det att
vara en del av det? Vad får ett brott för påföljder? Hur
gör man en anmälan och vad händer sen? Hot och våld
kan ibland bli ett vardagligt inslag. Hur bryter vi den
trenden? Vad innebär det för den utsatta och hur påverkar det hela miljön i skolan och i samhället.

”En olycka händer så lätt”, men konsekvensen kan
oftast lindras betydligt med kunskap och rätt utrustning.
Vilken hjälp finns att få när olyckan är framme? Hur är
samhällstjänsterna uppbyggda och vilket skyddsnät kan
du själv skaffa dig?

Hot & våld – föreställning
Teaterbaserad workshop kring civilkurage där olika
dilemman kring vittnesmål belyses och diskuteras.
Medverkande: Kulturskolan, Polisen och Åklagarkammaren

Trafikfrågor (utställning)
Krocksläde, hur mycket väger egentligen ett huvud och
vad händer med huvudet vid en krock. Information om
hjälmanvändning.
Medverkande: NTF, Vägverket
Brand (utställning)
Information om brandmannayrket och möjlighet att
prova en rökdykarutrustning.
Medverkanden: Räddningsverket

Föreläsning kring mobbing
”Mr Perfect” åker ut till skolor och föreläser om självkänsla och respekt. Föredraget varvas med musik av
Johan Östberg och Helena Rask.
Medverkande: Mr Perfect

Testa på!
Hur släcker man om det börjar brinna i någons kläder?
Medverkande: Räddningstjänsten

Familjevåld
Brott och straff utifrån ett familjevåldsperspektiv.
Medverkande: Polisens familjevåldsenhet

Polisen (utställning)
Information om polisyrket och möjlighet att prova en
skottsäker väst.
Medverkande: Polisen

Respekt
Gruppdiskussioner kring frågor om vad som menas med
respekt och då särskilt ur ett könsperspektiv.
Medverkande: Ungdomsmottagningen
Stöldskyddsmärkning (utställning)
Registrering av mobiltelefoner och stöldskyddsmärkning av cyklar.
Medverkande: S Reg
Livsfrågor (utställning)
Avslappningsrum för vila och eftertanke. Samtal kring
etik och moral.
Medverkande: Svenska kyrkan
Brottsoffer (utställning)
Information av brottsofferjouren.
Medverkande: BOJ Landskrona/Svalöv

Resande
På väg in i vuxenlivet, frigörelsen med allt vad den
innebär. Resandet blir vanligare och resorna oftare fritt
över kontinenterna, men även den korta resan innebär en
hel del risker…
Trafikföredrag
Interaktiv presentation om samhällets resurser vid
hjälpinsatser. Hur larmning går till och vikten av respekt
för larmnumret.
Medverkande SOS Alarm
Inledande föredrag om omhändertagandet vid en
trafikolycka. Hur yttre och inre skador uppkommer i
kroppen.
Medverkande: Räddningstjänsten, Falcks Ambulanser
Trafikspel
Förevisning av en räddningsinsats vid en trafikolycka.
Medverkande: Räddningstjänsten, Assistancekåren
Trygg resa hem
Information om svarttaxi och om engångsbiljett för en
resa.
Medverkande: Taxi Landskrona
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Arbetsmiljö
Skolan är den största arbetsplatsen. Hur kan man
påverka miljön i skolan för att få en ökad trivsel och
trygghet? Vad säger lagen och vilka krav kan man ställa?
Otrygga zoner (utställning)
Utlåning av digitala kameror så att eleverna själva under
dagen kan fotografera otrygga zoner på skolan och
skriva en kort förklaring till varför de känns otrygga.
Medverkande: skolan och BRÅ
Stress (utställning)
Taktil massage.
Medverkande: Taktipro

Folkhälsa
Många ungdomar mår dåligt. Vilken hjälp finns att få?
Vad är egentligen folkhälsa och hur påverkas kroppen
av hur du lever? Vilka är folkhälsomålen och vad görs
för att leva upp till dem? Fokus läggs på alkohol, tobak,
kost och psykisk ohälsa.
Bildverkstad
Reflektioner kring alkohol och tobak där vi söker
motargument.
Medverkande: EKG Folkhälsoprevention för bättre
livskvalité

Kampsport
Testa på! Få en inblick i olika kampsporter samt att rå
testa på rent praktiskt.
Medverkande: föreningslivet
Alkohol och droger (utställning)
Utställning med tipspromenad. Rätt svar premieras med
en t-shirt. Attitydundersökning utifrån 4-hörnkonceptet
kring frågor rörande alkohol.
Medverkande: Pluto (rådgivning och behandling till
ungdomar 13-24 år)
Mellanmål (utställning)
Servering av hälsosamma mellanmål.
Medverkande: sponsorer från olika matföretag

Online
Den digitala världen växter för varje dag. Här är en
arena där de vuxna har mindre kunskap och erfarenhet
än sina barn. Men förstår de hur sårbara de är?
Online
Föresläsning om vad man ska tänka på när man är ute på
nätet.
Medverkande: Fält och fritidsgruppen
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Uppstart
Val av skola
Att genomföra en säkerhetsmässa kräver insatser från
den aktuella skolan. Samtliga skolor i Landskrona som
genomfört en säkerhetsmässa säger efteråt att det var
mer jobb än de förväntade sig. Samtidigt säger alla att
det var värt allt arbete och att de vill genomföra en
säkerhetsmässa igen om 3 år. Om det är något annat stort
på gång för skolan kan det vara svårt att hitta tiden till att
kontakta aktörer, framställa material och delta i möten.
Det är då bättre att vänta och genomföra säkerhetsmässan då man har tiden och är motiverad att engagera sig i
planering och genomförande.
Höstterminen vs vårterminen
När på året är bästa tiden för att genomföra en säkerhetsmässa? Erfarenheterna från Landskrona kan sammanfattas med att det finns för- och nackdelar med vilken
tidpunkt man än väljer.
Vädret spelar stor roll om man vill att mässan även ska
fylla skolgården med aktiviteter. Här har årstiden stor

betydelse. Regn bör dock alltid finnas med i beräkningen.
Att genomföra en säkerhetsmässa kräver en planering
på ca 3 månader. Det är viktigt att räkna med även denna
tid då man bestämmer sig för vilket datum säkerhetsmässan ska gå av stapeln.
Förankring
Se till att förankra beslutet om att genomföra en säkerhetsmässa väl. Arbetet kommer att ta tid i anspråk för de
som ingår i arbetsgruppen, något deras chefer måste
vara införstådda med. För att säkerhetsmässan ska få en
proffsig profil med ”vuxenprägel” är det viktigt att det
finns pengar att tillgå (se ekonomi).
Arbetsgrupp
Innan planeringen startas upp behöver skolan utse vilka
som aktivt ska vara med och arbeta med planeringen av
mässan. Knyt sedan till ytterligare personer som kan
tänkas vilja engagera sig i arbetet, t.ex. samordnaren för
det lokala Brå, räddningstjänst och polis.
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Planering
Möte 1
(ca 3 månader innan själva säkerhetsmässan)
Vilka teman som väljs ut att bygga mässan kring bör
präglas av vad som känns angeläget just nu och vilka
andra aktiviteter som tidigare genomförts på den
aktuella skolan. Diskutera igenom vilka tema som ska
väljas ut och hur de ska integreras i skolans övriga
arbete. Uppföljning och sammanhang är viktigt.

Inför mötet
Fortsätt ta kontakt med möjliga aktörer.
Ta fram skiss över skolan med alla lokaler och öppna
ytor runt skolan såsom skolgård och parkeringsytor.

Under mötet
Logistik – bestäm vilka lokaler och ytor som ska
användas.
Gå igenom de fasta programpunkterna.
Hur
stor grupp är lämplig?
Under mötet
Vilken
lokal passar?
Besluta om vilka 2-3 byggstenar som ska bli temat för
Till
vilken
årskurs riktar sig budskapet?
just din skola (se bilaga).
Hur
lång
tid
har aktören önskat?
Bestäm datum för när säkerhetsmässan ska äga rum.
Vad
finns
för
övriga behov, utrustning etc?
Bestäm vilka årskurser som ska få delta.
Kostnader?
Bestäm kommande mötestider.
Kontaktuppgifter - e-post, telefon och namn/antal på
Brainstorma – vilka olika aktörer skulle kunna vara
dem
som kommer.
med. Våga tänka stort och vilt.
Se
över
parkerings- och trafiksituationen runt skolan
Se till att det finns en tillräcklig budget (se ekonomi).
under mässdagen.

Möte 2
(två månader kvar)
Ge personalen på skolan en första information kring
beslutet att genomföra en säkerhetsmässa. Förklara
konceptet, syftet, upplägget och vad som förväntas av
dem. Det är viktigt att även ha med vaktmästare,
skolkök, skolvärdar, elevvårdspersonal, elevråd etc.
Inför mötet
Informera personalen.
Undersök vilka av de aktiviteter som togs fram under
brainstormingen som är möjliga att genomföra.
Leta vidare efter aktörer som kan passa in.
Ta kontakt med tilltänkta aktörer.
Formulera inbjudningsbrev till tänkta aktörer.
Under mötet
Gå igenom vilka aktörer som kan respektive inte kan
medverka.
Vilka teman finns representerade?
Behövs det ytterligare aktörer?
Hur uppnås en röd tråd i programmet?
Vill vi ha med föräldrarna och i så fall på vilket sätt?

Möte 3
Logistiken är en viktig faktor för en lyckad mässa.
Placering av utställningen är extra viktig och att flödet
mellan aktiviteterna naturligt medför att eleverna
passerar utställarna. För att få en känsla av att mässan
blir ”Ett hus fyllt av säkerhet” bör lokalerna som
används ligga i samma del av skolan och vara anpassade
för rätt ändamål och elevantal.

Möte 4
(en månad kvar)
Nu ska alla medverkande aktörer vara klara. Vad de ska
bidra med under vilka former och förutsättningar ska
vara klargjort även för planeringsgruppen. Personalen
på skolan behöver få en mer omfattande information om
vad mässan kommer att innehålla och vad var och ens
uppdrag/roll blir. Alla behöver vara engagerade för att
dagen ska flyta och bli lyckad.
Inför mötet
Samla in loggor från samtliga aktörer.
Layouta inbjudan och affisch.
Fastställ schemat.
Ta fram enkät för utvärdering.
Ta fram text till informationsbrevet för aktörerna.
Sammanställ deltagarlista.
Under mötet
Gå igenom vad som ska skickas till tryckeriet.
Bestäm hur gruppindelningen av eleverna ska göras.
Gå återigen igenom de fasta programpunkterna – de är
ryggraden!
Forma utställningen. Inventera vem som kommer och
vilka behov de har av teknik och utrymme.
Kontrollera att logistiken är anpassad för programmet
och deltagarna – inte för ambitionen i inledningsplaneringen!
Kontrollera att samtliga aktörer finns med på deltagarlistan och räkna samman antalet. Denna kunskap
behövs till namnbrickor, beställning av lunch under
säkerhetsmässan, för utskick, m.m.
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Möte 5
(en vecka kvar)
Genrepsmötet. Var står vi nu? Är allt klart? Ambitionen
är att allt ska ligga klart nu. Erfarenheten säger dock att
detta möte behövs för att stämma av med varandra och
knyta ihop planeringen. Förhoppningsvis känns allt
välplanerat och klart.
Inför mötet
Skicka i god tid ut information kring dagen till
aktörerna (se bilaga).
Skicka ut inbjudan till elever och föräldrar.
Ta fram namnlappar till aktörerna.
Beställ fika och middag till samtliga aktörer.
Under mötet
Kort genomgång av allt!
Vem skickar ut pressmeddelandet?

Dagen D
För att mässan ska bli proffsig och flyta på bästa sätt
behöver en del tid och kraft läggas på att ta hand om
aktörerna. En del föredrar att få komma dagen innan och
få allt på plats i lugn och ro. Oavsett om man kommer
dagen före eller på morgonen behöver alla bli mottagna
på ett bra sätt. Personal måste vara tillgänglig för att ge
information, svara på frågor och hjälpa till att ställa i
ordning t ex: flytta bord och stolar, dra fram ström, logga
in i datorer, hänga upp affischer, bära in material, låsa
upp lokaler och dela ut nycklar.
Inför och under dagen D
Skicka ut pressmeddelande.
Sätt upp affischer ca 1 vecka innan själva säkerhetsmässan.
Spärra av ytor som ska användas kvällen före, t ex
parkeringsplats.
Öppna skolan i god tid före elevernas ankomst. Ge
utställare och föredragshållare möjlighet att komma
dagen före för att rigga och torröva.

Starta dagen i personalrummet, där fika kommer
finnas tillgängligt under dagen.
Tryck upp relevant information såsom schema för
varje aktör, andra hålltider, skiss över skolans lokaliteter.
Vem kan de vända sig till om något strular?
Behövs nycklar för att låsa vid rast?
Dela ut namnbrickor.
Ha vaktmästare och personal tillgänglig för aktörerna,
främst dagen före och direkt på morgonen, men även
under dagen.
Var tillgänglig för pressen.

Möte 6
(två veckor senare…)
På utvärderingsmötet är det bra om utöver arbetsgruppen som jobbat med säkerhetsmässan även elevrådet är
med. För att mässan ska kunna utvecklas diskuteras
varje programpunkt igenom: Vad har eleverna resp.
personalen svarat? Finns det skillnader mellan åldersgrupper etc? Vilka personliga upplevelser finns i
gruppen?
Säkerhetsmässan som arrangemang är nästa punkt att
diskutera igenom. Vad kunde gjorts annorlunda? Det
viktiga är ju egentligen hur skolan ska ta till sig alla de
intryck som alla fått. Hur följer man upp och när, var och
hur är det dags för mässa igen? Ska det vara ett återkommande inslag?
Inför mötet
Dela ut utvärderingar till elever, personal och aktörer.
Skicka ut tackbrev till aktörerna där de ges möjlighet
att komma in med synpunkter på arrangemanget.
Under mötet
Gå igenom vad som framkommit i utvärderingen.
Gå igenom ekonomin.
Hur går skolan vidare med alla intryck?
Nästa mässa?
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Framgångsfaktorer och fallgropar
Kontakt med aktörer
Framställ säkerhetsmässan som en proffsig ”vuxenmässa” med tillfälle att delta, informera alternativt marknadsföra sig - helt utan kostnad! Det är viktigt att de ser
det som ett unikt forum att träffa och få kontakt med
åldersgruppen.
Lyft fram andemeningen att ställa ungdomarna i fokus
och den positiva inriktningen. Beskriv den aktuella
skolan, vilka teman som valts ut och hur just deras profil
passar in.
Låt aktörerna själva komma med förslag på vad de kan
bidra med och be om att få en beskrivning så att ni kan ta
ställning till om det passar in eller är tillräckligt genomtänkt. Det är viktigt att det blir kvalité och en röd tråd i
mässan som helhet.

öde och det kan upplevas som pinsamt att gå fram och
visa intresse för en utställning.

Schemaläggning
Uppstart av dagen i hemklassrummet
Även om information har givits tidigare så är det bra att
lägga in 10-15 minuter i det egna hemklassrummet som
första punkt under dagen. Lärarna kan då snabbt repetera vad det är som gäller och dela ut schema för dagen.
Alla behöver inte få del av allt
Det är svårt rent schematekniskt att låta samtliga elever
får del av alla föreläsningar. I ivern att låta alla få del av
allt blir ofta grupperna för stora och det kan vara svårt att
då en dialog mellan elever och föreläsare.
Fundera över hur många elever som högst kan delta i en
föreläsning och håll er till det antalet.

Föredragshållare/programpunkterna
Anpassa föredraget/programpunkten till publiken. Det
är viktigt att aktörerna för föredragen/programpunkterna funderar över hur de ska nå ut med sitt
budskap till eleverna. Att möta en grupp ungdomar
ställer andra krav på pedagogik och innehåll än om man
vänder sig till en vuxenpublik.

Raster
Det behövs inte långa sammanhängande raster, utan ren
förflyttningstid mellan programpunkterna är att föredra.
Eleverna blir lätt uttråkade om det inte flyter på och
händer saker hela tiden. Utställningen fungerar bäst om
inte alla eleverna har rast samtidigt.

Även om detta låter självklart för dem inom skolans
värld är det viktigt att ta upp det med de som kommer
utifrån. Det är även viktigt att diskutera hur stora
grupper som lämpar sig för de olika aktiviteterna.

En intensiv dag som riskerar att bli för lång
En säkerhetsmässa är full av intryck. Erfarenheterna
visar att det är lagom att avsluta dagen vid 14-tiden. Är
dagen längre är det många elever som tappar fokus i
slutet av dagen.

Inte en vanlig lektion
Tanken med säkerhetsmässan är att presentera budskap
via en mängd olika presentationstekniker såsom t.ex.
föredrag, workshops, skaparverkstad, filmvisning och
föreställningar.
Budskapet under mässan ska kunna ses, höras, kännas
och smakas. Utgå ifrån dig själv, vad är det som fångar
ditt intresse när du är på en mässa?

Utställning
Anpassa utställningen till publiken
Det är viktigt att utställarna tänker igenom sitt koncept.
Vad är det de vill förmedla och hur når de ut med
budskapet till ungdomarna.
Utställare där ungdomarna fått vara aktiv genom att
svara på frågor eller provat utrusning har lockat till sig
betydligt fler ungdomar än de utställare som endast stått
vid ett bokbord och visat upp informationsmaterial och
produkter.
En mindre yta för ökad puls
Utställningen bör lokaliseras på en plats där ungdomarna naturligt passerar då de tar sig mellan de olika
föredragen. Det är bättre att det är trångt bland utställarna än att de sprids ut över en för stor yta då det lätt känns

Logistik
Parkeringsplatser
Kommer parkeringsytor att användas vid någon
programpunkt under säkerhetsmässan är det viktigt att
ordna fram alternativa parkeringsplatser. Detta görs
förslagsvis med ansvarig tjänsteman inom kommunen.
Informera föräldrar, personal och aktörer i god tid om
var de alternativa parkeringsplatserna finns under
säkerhetsmässan.
Iordningställande
Det är mycket som ska komma på plats under morgontimmarna dagen då säkerhetsmässan går av stapeln. Om
det finns praktiska möjligheter är det bra om aktörerna
erbjuds att rigga upp och avlämna material under
eftermiddagen dagen innan.
Sprid inte ut mässan över för stor yta
Det har visat sig skapa en bättre stämning och överblick
om säkerhetsmässan inte sprids över för stor yta på
skolan. Fundera över var skolans naturliga mötesplats är
för eleverna. Försök att använda denna yta till utställning och använd de kringliggande lektionssalarna till
föreläsningarna/programpunkterna.
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Information
En proffsig känsla
Det är viktigt att eleverna känner att de vuxna tar
säkerhetsmässan på allvar. Ett sätt att markera detta på
är att den information och de trycksaker som tas fram ser
proffsiga ut.
Personalen
Motivation och engagemang hos personalen på skolan
är en viktig framgångsfaktor. För att personalen ska
känna sig delaktig är det viktigt att informera dem tidigt
och löpande genom hela planeringsprocessen.
Ta till vara yrkeskunnande, personliga intressen och
kontakter som kan finnas. Externa aktörer ger ett större
proffsigt intryck, men kan man sammanlänka dem med
personal på skolan så blir uppföljning och sammankoppling till skolan naturligare.

Föräldradeltagande
Ett svårt uppdrag
Det har funnits en önskan i Landskrona vid samtliga
säkerhetsmässor att nå ut med information och kunskap
även till föräldrarna. Detta har inte varit det lättaste.
På två skolor har föräldrarna bjudits in att delta i
säkerhetsmässan under skoldagen. Endast ett fåtal
föräldrar kom. En skola bjöd in föräldrarna kvällen
innan med ett specialkomponerat program. Inte heller
detta gav något större gensvar.
Då det tar mycket tid och kraft att planera själva säkerhetsmässan kan vi så här i efterhand konstatera att vi
tänkt på föräldradeltagandet på tok för sent i planeringen.

Ekonomi
Budget
Att arrangera en Säkerhetsmässa kostar. Intentionen är
att hålla en rimlig budget för att arrangemanget ska
kunna vara ett återkommande inslag på skolorna i
kommunen. Genomsnittskostnaden för Säkerhetsmässorna i Landskrona har varit 25.000 kronor.
Tanken är att aktörerna erbjuds att delta – kostnadsfritt.
Det behöver dock finnas en pott för det där lilla extra
som ger mässan guldkant. Det kan vara en konsert,
utrustning, en föreställning eller någon annan upplevelse av en etablerad artist eller företag.
Sponsorer
Sponsorer utökar budgeten och möjligheten att genomföra fler aktiviteter. Det är dock viktigt att först ta reda på
kommunens och skolans inställning till sponsring av
verksamhet.
Kostnader som lätt glöms bort
Att trycka upp informationsbrev, program, affischer,
m.m. kostar pengar. Avsätt medel för detta i er budget för
säkerhetsmässan. Det ska se påkostat och proffsigt ut.
Eleverna ska få känslan av att de tas på allvar och att det
satsas på dem. En annan kostnad som lätt glöms bort är
den för lunch och fika till alla aktörer.

Utvärdering, dokumentation
och uppföljning
Utvärdering
För att kunna utveckla och förbättra konceptet säkerhetsmässa är det viktigt att utvärdera arrangemanget (se
bilaga). Vi har valt att utvärdera Säkerhetsmässorna på
olika sätt som vi sedan sammanvägt.
Elever och personal har fått svara på enkäter och
inbjudna aktörer har fått möjlighet att svara mer fritt.
Detta har sedan diskuterats i arbetsgruppen tillsammans
med våra egna upplevelser av dagen.
Dokumentation
Säkerhetsmässorna i Landskrona har dokumenterats
genom fotografier, videoinspelningar och utvärderingar. I detta arbete är det viktigt att ta reda på vad som
gäller med fotografering av elever. Det är inte alla
föräldrar som vill att deras barn ska vara med på foton
som läggs ut på nätet.
Uppföljning – en del i ett säkerhetstänk
med andra aktiviteter
Det är viktigt att säkerhetsmässan inte blir en happening
utan förankring i det övriga skolarbetet. En engångsaktivitet som känns lösryckt från skolans värderingar,
budskap och verksamhetsmål har inte samma effekt
eller långsiktiga resultat.

Avslutning
Vi som var med från början och planerade kan så här i
backspegeln se att säkerhetsmässorna blev just det vi
ville – ett hus fyllt med säkerhet. Ungdomarna har stått i
fokus genom hela processen och i utvärderingarna
beskrivs säkerhetsmässorna som informativa och
spännande. En dag som väckte nya tankar.
På säkerhetsmässan lärde jag mig...
“Många saker! Några av informatörerna kände man
inte till sedan innan, så det bar bra att se nya företag
inom säkerhet. Jag fick även klarhet i vad räddningstjänsten egentligen gör.”
“Mycket om faror och mobbing. Det fanns mycket
intressant fakta om hur farligt vissa grejer är. Det gjorde
att man är mer försiktig, vilket är mycket bra.”
“Jag lärde mig en hel del. Till exempel bara för att man
sitter i en buss betyder det inte att man är säker utan
bilbälte. Jag tyckte det var en trevlig dag och mycket
intressant.”
“Mycket om budskap, livet och hur jag ska göra om jag
t.ex. blir anfallen eller något liknande.”
“T.ex. hur man ska agera vid en olycka och när man
bevittnar ett brott. “
Vi känner att vi nådde ut med vårt budskap och gav
ungdomarna redskap för att på ett bättre sätt kunna ta sig
ut i livet på ett tryggt och säkert sätt.

Säkerhetsmässa
Bilaga - affisch
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Information till medverkande vid
Gustav Adolfskolan den 8 maj 2007
Dagen för mässan närmar sig och den praktiska planeringen börjar bli
klar. Inbjudan till eleverna och deras föräldrar går ut under veckan
och affischer kommer att sättas upp runt om på skolan.

Schemat för de fasta programpunkterna ser ut som nedan. Eleverna kommer att samlas i
sina hemklassrum 8.00 med sina handledare för en kort introduktion och personlig
schemautdelning, varför första programpunkten startar först 8.10. Passen i schemat ligger
ibland kloss, men tänk på att eleverna behöver ha 5-10 minuter på sig att förflytta sig mellan
arrangemangen, dvs passen är i schemat gjorda lite för långa.
Eleverna kommer att besöka de olika programpunkterna klassvis eller tillsammans med andra
klasser. Räkna med att det finns 20-23 elever i klasserna.
Utställningen kommer att pågå hela dagen och vara strategiskt placerad på i en del av
Idrottshallen där eleverna naturligt samlas och passerar mellan de olika arrangemangen.
För riggning, torrövning och avlämning av material erbjuds med fördel förberedelsetid
på skolan på måndagen efter kl.15. Mässdagen samlas vi i skolans personalrum kl.7.00 för en
kort genomgång av dagen. Samtliga medverkande blir tilldelade sin plats och får ut
namnbrickor som dels fungerar som tillträdeskontroll och dels som lunchbiljett i matsalen.
Vid 7.30 beräknas de första eleverna strömma till.
Övriga hålltider för Er på Mässdagen:
7.00

Samling i personalrummet för en kort genomgång.
Samtliga medverkande blir tilldelade sin plats och får ut namnbrickor som dels
fungerar som tillträdeskontroll och dels som lunchbiljett i matsalen

7.30

Första eleverna börjar strömma till.

8.10

Första fasta programpunkten.

9-10

Fika finns att tillgå i personalrummet.

11-13

Lunch i matsalen.

Parkering kan ske på skolans parkeringsplats mellan ”Vaktmästarvillan” och matbespisningen
eller på gatorna runt om skolan. Observera att det är parkeringsförbud på den del av
Rönnebergsgatan som ligger närmst GA-skolan på tisdagar. Längre upp går det att stå, men
här gäller datumparkering. Ni skall i så fall parkera på sidan med udda husnummer.
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Tack för Er medverkan vid Sandåkerskolan den 15 november 2006
Vi håller nu på att genomföra en utvärdering av mässan i form av en enkätundersökning
gentemot eleverna och skolans personal. För att få en helhetsbild vill vi även ta del av era
synpunkter och förbättringsförslag för att göra mässan ännu bättre nästa gång. De frågor
som vi önskar svar på är kort och gott:
1.
2.
3.
4.

Vad var bra?
Vad var dåligt?
Vad kunde ha gjorts bättre? Hur?
Vad ska vi göra annorlunda nästa gång?

Jag inbjuder Er möjligheten att delta vid vår utvärderingsträff på:
Sandåkerskolan fredagen den 8 december kl. 13.00.
Syftet till mötet är att där tillsammans diskutera utfallet av vår första mässa. Om ni inte har
möjlighet att delta är jag tacksam för era synpunkter via e-post senast den 7 december till:
anna.elofsson@landskrona.se
Jag vill även passa på att tacka Er för att ni var med och bidrog till att vår första
säkerhetsmässa blev ett hus fyllt av säkerhet!! Min ambition är att genomföra två mässor
under vårterminen i Landskrona där vi ytterligare utvecklar säkerhetskonceptet och tar med
oss de erfarenheter vi fått. Hoppas Ni vill vara med oss då!

Varmt välkomna åter!
Anna Elofsson
Projektledare ”Säkerhetsmässan – ett hus fyllt av säkerhet”
Räddningstjänsten Landskrona
Christell Larsson och Martin Strand
Rektorer Sandåkerskolan
Annika Wågsäter
Brottsförebyggande frågor Landskrona kommun
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Ett stort tack till:

PROCORDIA
FOOD AB

Pluto

Ungdomshuset

Göran Starck Buss AB

