Ru
utiner för lååsningg och larm
l
Senaast uppdaterrade 2011-0
09-16
-

-

-

samtliga byggnader
b
lååses vardagaar kl.16.00. Därefter
D
kom
mmer endasst behöriga in
i
antingen via
v nyckel elller kort. Vakktmästare lååser upp och
h larmar av ssamtliga
byggnader 07.00. varrdagar
skolexped
ditionen larm
mas när sistee man går. Ansvariga:
A
re
ektor /bitr. rrektor,
skolassistenten och ek
konomen
skolpaviljo
ongen låses och larmas kl.16.00, saamt låses och
h larmas freedagar kl.16..00
och står lååst och larm
mad till månddag morgon. En kedja ärr uppsatt inn
nanför dörreen får
att påmin
nna om att laarmet påslagget. De som behöver gå in
i i paviljon
ngen under tid
t då
larmet är påslaget, up
ppmanas änddå att först kontrollera
k
om
o röd lamppa lyser på
n
larmdosan
studion occh lärarrum
m i nya ateljén
n låses och larmas
l
kl 16
6.00. Därefteer har endasst
konstlinjeens lärare/ellever med uttdelad behörrighet tillträd
de

Anm
m.
David
d Skoog på Konstskolan
K
n Munka harr access för att
a larma /la
arma av, återrställa larm och
läggaa till nya anvvändare blan
nd konstlinjeens deltagare. Han är occkså ansvarigg för att elevverna
får tilllräcklig info
ormation om
m hur larmeet fungerar för
f att uppnå
å hög säkerh
het och undvvika
falskllarm
- datasal C i huvudbygg
gnaden låsess och larmass kl.16.00 va
ardagar och står låst och
h
larmad heelger och lovv
- datasal B i huvudbygg
gnaden: tillssvidare öppeen dygnet runt. Alternatiivet med att
de dyrt och kkräver stor administrati
a
on
installera kortlås visad
- larmet i biblioteket
b
slås på med aautomatik kl 22.00. Då låses
l
även döörren så att
ingen kan
n gå in med kort. Vaktm
mästare larmaar av manue
ellt kl 07.00
- under hellger, lov/kurrsfri tid är saamtliga bygg
gnader låsta och larmen
n på. Undanttag:
Konstlinjeens lokaler är
ä öppna förr kursdeltagaare, vardagarr mellan 07..00 och kl.
16.00. Daatasal B är öp
ppen om eleever finns påå skolan
- om någon
n behöver gåå in i låst och
h larmad lok
kal såväl und
der kurstid ssom lov, ska alltid
vaktmästaarna kontakttas
Övriggt:
- Larmkodeer ska bytas vart tredje åår med börjaan augusti 20
008. Om såå kräver anlittas
fackman
- larm i stu
udion och lärrarrum,(nya ateljén) är sammankop
s
pplat med larrmet i
bibliotekeet. Av- och påålarmning aav dessa enh
heter kan ske
e på manöveerpanelen
utanför sttudion. Kod för att larmaa/larma av i biblioteket//rum i nya aateljén inneh
has av
vaktmästaare, rektor, bitr.rektor,
b
seervicechef
g
en
e gång om året, före 155:e augusti. Vaktmästarn
V
na ansvarar och
Prakttisk övning genomförs
kallarr till genomg
gång
David
d Skoog på Konstskolan
K
n Munka harr behörighett att adminisstrera kodern
na för nämn
nda
områåden i nya atteljén
- vaktmästaarna är ansvariga för att ovan nämn
nda befattnin
ngshavare haar aktuella koder
k
och medd
delar avvikelsser eller drifftsstörningar
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Inbroottslarm
Munka folkhögsk
kola är anslu
uten till Secu
uritas, som tar emot larm vid inbroott. När
ktiveras, görr Securitas vääktare utrycckning, kontaktar polis ooch koninbroottslarmet ak
taktp
person vid ko
onstaterad sk
kada/inbrott
tt.
Kontaktpersonerr: Leif Stjern
na, Lena Jonssson-Geiros, (behörighe
etsgrad A), G
Göran Zentio och
n Johnsson (behörighetssgrad B)
Egon
Kontaktpersonerrna har även
n behörighett att återkallaa larm.
d
av misstag,
m
har ddessutom fö
öljande perso
oner behörigg-het att återrkalla
Då laarm utlöses dagtid,
larmeet: Bodil An
ndersson, Lissbeth Jönssoon och Thereese Nylande
er (behörig-h
hetsgrad C)
Anm
m:
Vid aall kontakt med
m Securitaas krävs att m
man kan ang
ge sin person
nkod. Den fförsta delen i
persoonkoden är larmnumret
l
t och den an
ndra delen ärr den person
nliga legitim
mationen.
Persoonkoden erh
hålles från Securitas.
Ansvvarig för utdeelning av ko
ortkoder och
h nycklar till personal och kursdeltaggare:
Serviicechefen
hetslarm)
Hiss larm (tryggh
ns på utsidaan av annexeet finns ett s k ett tryggh
hetslarm. Koontaktperson
ner är:
I hisssen som finn
Egon
n Johnsson och
o Göran Zentio
Z
(behö righetsgrad A)
datering av säkerhetsru
utiner
Uppd
Uppd
datering av ovanstående
o
e rutiner skeer en gång per år eller nä
är någon förrändring i
rutin
nerna sker
Orgaanisation för säkerheteen
Huvu
udansvarig:
r
Stjerna
S
bitr.rrektor
Lena Jonssoon- Geiros, rektor/Leif
Säkerrhetsgruppeen:
Göran Zenttio, vaktmästtare
Egon Johns son, vaktmäästare
Lisbeth Jönssson, serviceechef
David Skoogg, linjeledarre Konstlinje
en
Lena Jonssoon-Geiros
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