
Rýming vegna eldsvoða 

Leiðbeiningar fyrir starfsfólk 

Kristín Björk skólastjóri, Halla  staðgengill skólastjóra ef skólastjóri er ekki á 

staðnum staðsetur eld og hringir brunaviðvörunarbjöllu skólans.  

Hringir í 112. 

Guðbjörg Aðstoða kennara við vesturdyr, aðalinngang, ef stödd í kjallara og 

eldur kemur upp á tölvugangi, aðstoða við neyðarútgang glugga á 

myndmenntastofu. Athugar salerni. Loka á eftir síðasta manni. Guðbjörg vinnur 

alla daga. 

Sesselja Ath hvort salerni séu tóm, aðstoða kennara við útgang sem kennari 

velur, loka hurðum. Ath Sesselja vinnur þriðjudaga og fimmtudaga. 

Áslaug ráðskona. Ber ábyrgð á rýmingu í eldhúsi og matsal, lokar  hurðum á 

eftir sér. Fer á leikskóla og hjálpar við rýmingu þar.  

Herdís Ber ábyrgð á rýmingu leikskólans. Hefur mætingar og tölu barnanna til 

talningar klárar. Margrét til aðstoðar. 

Margrét Aðstoðar Herdísi við að koma börnunum út, lokar dyrum leikskólans. 

 

 

 

 

Viðbrögð við eldsvoða 

Leiðbeiningar fyrir nemendur og kennara 



1. Þegar brunaviðvörunarkerfið fer í gang fara nemendur strax í röð í 

stofunni. 

 

2. Kennari athugar hvort leiðin sé greið út. 

 

 

3. Nemendur fara í/grípa með sér yfirhafnir og skó (ef þeir komast út um 

útgang nálægt yfirhöfnum). 

 

4. Nemendur ganga í röð eftir kennara sínum út á söfnunarsvæðið. Bannað 

er að hlaupa og vera með óþarfa hávaða. Kennari þarf að muna eftir 

nafnalista (kladda). 

 

5. Þegar nemendur eru komnir út á söfnunarsvæðið mynda þeir röð hjá 

kennara sínum sem fer yfir nafnalistann og aðgætir hvort allir nemendur 

hafi komið út. 

 

6. Kennari tilkynnir stöðuna til umsjónarmanns söfnunarsvæðis. Fer með 

nemendur í skjól.(íþróttahús) 

 

7. 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. 

8. Sá aðili sem fer síðastur út úr hverri kennslustofu skal loka öllum dyrum 

á eftir sér til að draga úr reykflæði um bygginguna og hindra útbreiðslu 

elds eins og hægt er. 

Ef eldur kemur upp í íþróttahúsi eða sundlaugarbyggingu skal fara eftir sömu 

reglum.   

Söfnunarsvæði skólans er bílastæði vinstra megin við flaggstangir 


