
TeamAlert
Varslingssystem for ansatte



Varslingssystem - nåværende praksis - barnehage
• Det er utarbeidet varslingsrutiner i den enkelte 

barnehage

• Varslingsrutinene er utarbeidet på bakgrunn av 
ROS analyser og i dialog med politiet

• Alle ansatte er kjent med varslingsrutinene og 
gjennomfører årlige øvelser

• Ansvarlig varsler politiet

• Ansatte varsler andre ansatte og barn med 
avtalt signal



Varslingssystem - nåværende praksis - skole

• Ulike systemer i de tidligere kommunene

• Ulike systemer mellom skolene

• Alle skoler har ansvaret for å utarbeide tilfredsstillende rutiner

• Flere skoler har fått veiledning fra politiet

• Det utarbeides ROS-analyse årlig på alle skoler

• Skolene gjennomfører øvelser etter anbefalinger fra sentrale myndighetene



Bakgrunn:

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. 

Kommunen skal i tråd med Barnehageloven og Opplæringsloven jobbe kontinuerlig 
for å fremme helse, miljø og sikkerhet for barna og elevene.

Barnehager og skoler har gjennom forskrift om miljørettet helsevern en plikt til å ha 
rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Drammen kommune skal nå i tråd med nasjonal beredskapsplan ta i bruk et nytt 
system for å ivareta behovet for varslingssystem i virksomhetenes egne 
beredskapsplaner, og dermed ivareta sikkerhet for barn, elever og ansatte.



TeamAlert
• Dette systemet er en appbasert tjeneste 

som den enkelte ansatte har tilgang til 
gjennom smarttelefon.

• Appen gir deg en kobling til trådløs og 
effektiv kommunikasjon til dine kollegaer -
og gir deg mulighet til enkelt å sende en 
varsling til alle dine kollegaer dersom en 
krisesituasjon oppstår og du har behov for 
å varsle/tilkalle hjelp.

• Enkel utrulling – enkelt brukergrensesnitt



TeamAlert og bruk av privat telefon

• Det gjennomføres våren 2020 et prosjekt knyttet til en særavtale for bruk 
varslingssystemet på privat mobil. I denne perioden er det frivillig for de 
ansatte å delta i ordningen. Avtalen gjelder for alle ansatte i barnehage, skole 
og SFO/AKS i Drammen kommune, som ønsker å inngå avtalen, og som ikke 
har dekket mobil fra arbeidsgiver.

• Den ansatte kompenseres med kr 50,- per mnd, kr 600,- per/år. 
Kompensasjon for skade på telefon ved hendelser i arbeidstiden erstattes av 
prosjektet.

• Denne avtalen evalueres innen 15.06.2020, og det er derfor viktig at vi får 
gjort oss noen erfaringer med bruk av systemet i prosjektperioden.



Utrullingsplan

Alle 
kommunale 
skoler 
innrullert
21. februar

Alle 
kommunale 
barnehager
innrullert

15. mars

Test/Øvelser 
uke 16-20

Evalueringer 
knyttet til 
særavtalen 
for bruk av 
privat telefon
Frist 15. juni


