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Eldvarna og rýmingaráætlun  
 

Neyðarlína: 112                        

Rýmingaráætlun og æfingar eru til að þjálfa nemendur og starfsfólk skólans í að bregðast rétt við vá 

af völdum bruna, jarðskjálfta og annarra atburða sem krefjast þess að skólahúsið sé rýmt með 

skipulögðum hætti á stuttum tíma.  

Innandyra – kennslustund – markmið æfingar er að: 

• tryggja öryggi og fumlaus viðbrögð ef hætta steðjar að 

• æfa nemendur í að halda ró sinni  

• koma í veg fyrir slys við rýmingu á húsnæðinu hvort sem um æfingu eða alvöru er að ræða  

• allir starfsmenn og nemendur skulu kynna sér rýmingaráætlun skólans. Yfirlitsmyndir hanga uppi víða í 

rýmum skólans. Kennarar og starfsmenn verða að vita um bestu flóttaleiðir frá öllum 

kennslustofum/rýmum sem þeir vinna í 

• ef aðvörunarbjalla fer af stað og þagnar síðan fljótlega er um bilun eða gabb að ræða. Ef á hinn bóginn 

bjallan fer aftur af stað og stöðvast ekki er raunveruleg hætta á ferðum og þá skal rýma skólahúsið. 

Athuga vel:  Kennarar taki með sér nemendalista 

• ef reykur er á göngum skal halda kyrru fyrir í skólastofunni og hafa dyr lokaðar. Þegar slökkvilið kemur 

verður þeim sem lokaðir eru inni bjargað út um glugga eða björgunarop 

• kennari fer síðastur og lokar stofunni til að koma í veg fyrir útbreiðslu reyks og elds.  Allar eigur og 

verðmæti eru skilin eftir inni í stofu 

• ef vitað er um eld, reyk eða aðra hættu leiðbeina skólaliðar um öruggustu rýmingarleið miðað við 

ástand hverju sinni og ganga úr skugga um að salerni séu mannlaus.  Einn þeirra gæti síðan inngangs 

að sínu húsi og að enginn fari þar inn.  Að öðrum kosti er skólinn rýmdur samkvæmt rýmingaráætlun 

fyrir hvert rými og svæði (hús) 

• safnsvæði er á gervigrasvellinum.  Þangað fara kennarar  með nemendur sem raða sér í röð til 

manntals 

• nemendur sem staddir eru á leikvelli fari á sitt safnsvæði og sameinast sínum árgangi í röð 

• þeir nemendur sem eru inni í skólahúsinu fari strax út og á sitt safnsvæði.  Starfsfólk leiðbeinir 

nemendum í réttar raðir á safnsvæði 

• kennari hvers námshóps ber ábyrgð á að fylgja sínum námshópi hverju sinni á söfnunarsvæði 

starfsstaðar, taka manntal á söfnunarsvæði og rétta upp grænt spjald  ef allir eru komnir annars rautt.  

• umsjónarmaður og æðsti stjórnandi í húsi athuga hvort allir starfsmenn hafi skilað sér út og koma 

þeim upplýsingum  til varðstjóra slökkviliðsins 

• aðstoðarskólastjóri/ deildarstjóri skólastjórnendur fara á milli hópa á söfnunarsvæði og kanna hvort 

allir nemendur séu komnir út og láta skólastjóra vita sem er í sambandi við varðstjóra slökkviliðsins  

• slökkvilið sér um leit að þeim sem ekki skila sér út. Enginn má fara inn í skólann fyrr en skólastjóri eða 

fulltrúi hans gefur heimild til þess.  Sama gildir um æfingar 

• ef þörf krefur verður farið með nemendur í nærliggjandi leikskóla til frekari aðhlynningar og öryggis 

ÁRÍÐANDI: Stjórnstöð gefur riturum, umsjónarmanni eða stjórnendum boð um hvar brunaboði fer af 

stað.  Upptök eru könnuð eins hratt og mögulegt er. Bjalla er stöðvuð á meðan - ef um hættu er að 

ræða er bjallan gangsett að nýju. Þá ber að rýma skólahúsið. 

Á raunverulegri hættustund fara nemendur ekki í útiskó og halda á eða sleppa yfirhöfnum.  
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Rýmingaráætlun – nemendur og starfsfólk 

1. Skólastjóri og umsjónarmaður skóla fara að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis og kanna hvaðan 

brunaboðið kemur. 

2. Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofunnar og fara í hvívetna eftir rýmingaráætlun skólans.  

Teikningar af útgönguleiðum eru á göngum skólans.  Nemendur yfirgefa ekki kennslustofu fyrr en 

kennari hefur kannað hvort útgönguleiðin sé greið.  Hver kennari er ábyrgur fyrir þeim bekk/hóp sem 

hann er að kenna þegar hættuástand skapast og þegar stofan er yfirgefin.  Ætíð skal velja þann 

neyðarútgang sem er næstur. 

3. Skólastjórnandi eða umsjónarmaður hafa samband við slökkviliðið í síma 112, tilkynna um eld eða gefa 

skýringar á brunaboðinu.  Ef um falsboð er að ræða er slökkt á brunavælum sem gefur til kynna að 

hættuástand sé liðið hjá. 

4. Þegar komið er út á söfnunarsvæðið er mjög mikilvægt að nemendur standi í röð hjá sínum kennara 

sem fer yfir nafnalistann og kannar hvort allir séu komnir út. Kennari kemur síðan upplýsingum um 

stöðuna til skólastjórnenda eða umsjónarmanns. Ritari fer yfir starfsmannalista og lætur vita hvort að 

allir starfsmenn séu komnir út. 

5. Slökkviliðið kemur á staðinn. Skólastjórnandi/umsjónarmaður gefur varðstjóra upplýsingar um stöðuna. 

 

 

Viðbrögð við eldsvoða: 

Leiðbeiningar fyrir nemendur og kennara 

• þegar brunaviðvörunarkerfið fer í gang fara nemendur strax í röð í stofunni 

• kennari athugar hvort leiðin sé greið út 

• nemendur fara í/grípa með sér yfirhafnir og skó (ef það er í kennslustofu) 

• Kennari setur grænt spjald á hurð til merkis um að stofa sé tóm. 

• nemendur ganga í röð eftir kennara sínum út á söfnunarsvæðið.  Bannað er að hlaupa. 

• þegar nemendur eru komnir út á söfnunarsvæðið mynda þeir röð hjá kennara sínum sem fer yfir 

nafnalistann og athugar hvort allir nemendur hafi komið út 

• kennari réttir upp spjöld um mætingu nemenda og tilkynnir þannig hvort allir nemendur séu komnir.  

• ef um falsboð er að ræða er mjög mikilvægt að kennari noti tækifærið og ræði við nemendur um 

mikilvægi brunavarna og fari vel yfir rýmingaráætlunina með nemendum sínum 

• sá aðili sem fer síðastur út úr hverri kennslustofu skal loka öllum hurðum á eftir sér til að draga úr 

reykflæði um bygginguna og hindra útbreiðslu elds eins og hægt er 

 

Söfnunarsvæði er á gervigrasvellinum  
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Hlutverk skólaliða/skólaritara  

• rýma stjórnunarálmu, st. 210 - 212 og fara með nafnalista á söfnunarsvæði 
• vera til staðar á efri hæð og aðstoða við rýmingu  
• vera til staðar á efri hæð og aðstoða við rýmingu st. 201 - 205 

• vera til staðar á kennslugangi (1. hæð) og aðstoða við rýmingu st. 105 – 101 og anddyri 
• vera til staðar á kennslugangi (1. hæð) og aðstoða við rýmingu aðalanddyri, mötuneyti og 

heimilisfræði og anddyri  
• vera til staðar í list- og verkgreinaálma og anddyri við íþróttahús og aðstoða við rýmingu 

 

 

 

1.1. Viðbragðsáætlun Almannavarna 
Viðbragðsáætlanir Almannavarna gegn ýmiss konar vá eins og t.d. jarðskjálfum, eldsumbrotum og 

inflúensu má finna á heimsíðu Almannavarna, smellið hér. 

 

http://www.almannavarnir.is/

