
Rýmingaráætlun 

Ef brunaboði fer í gang eiga allir starfsmenn að fara inn á sína kjarna og bíða fyrirmæla um hvort rýma 

beri húsið.  

 

 

Rýmingaráætlun 

SKÓLASTJÓRI EÐA STAÐGENGILL: 

- Fer að stjórntöflu eldvarnarkerfis og kannar hvað olli brunaboði og kemur skilaboðum um 
viðeigandi aðgerðir til skila.  

- Skólastjóri/staðgengill hringja í 112 eða Securitas eftir atvikum og gefa skýringu á 
 eðli brunaboðs hvort sem um eld er að ræða eða ekki. 

 
DEILDARSTJÓRAR:  Sjá til þess að eftirfarandi atriði séu framkvæmd  

- Að nemendur séu undirbúnir fyrir rýmingu hvort sem hún sé um aðalútgang, glugga eða dyr í 
sal. 

- Halda utan um nafnalista. 
- Að nemendum sé fylgt á fyrirfram ákveðinn söfnunarstað. 
- Að farið sé yfir nafnalista og látið vita ef einhvern vantar. 
- Sá sem síðastur fer út af kjarnanum skal loka hurðum á eftir sér til að draga úr reykflæði um 

bygginguna og hindra útbreiðslu elds. 
- Stýrir rýmingu svæðis á Kjarnanum ef brunaboð er ekki í hans byggingu.  
 

STARFSFÓLK KJARNA: 
- Skal fara inn á sína Kjarna. Ef brunaboðið kemur ekki frá þeirra byggingu undirbúa þeir móttöku 

barna frá öðrum kjörnum með því að rýma svæði. 
- Starfsmenn með nemendur fyrir utan sína kjarna skulu halda kyrru fyrir þar sem þeir eru  í 

húsinu og bíða frekari upplýsinga. 
- Hver og einn starfsmaður hefur fyrirfram ákveðið hlutverk sem stendur í rýmingaráætlun hvers 

Kjarna.   
 

STARFSFÓLK Í ELDHÚSI: 

- Skal fara inn á Græna- og Gulakjarna og hjálpa til við rýmingu þar. Ef brunaboðið er úr Stórakoti 
skal eldhúsfólk aðstoða við móttöku barna. 

 
SÖFNUNARSVÆÐI Í ELDSVOÐA: 

- Grænikjarni safnast saman á Rauðakjarna. 
- Gulikjarni safnast saman í Sal Stórakots, gengið inn um dyr í Sal. 
- Bláikjarni safnast saman á Gulakjarna  
- Rauðikjarni safnast saman á Grænakjarna 
- Skólastjóri/staðgengill fer á milli söfnunarhópa og fær upplýsingar hjá Deildarstjórum um hvort 

einhverja nemendur vanti og hvar sást til þeirra síðast og kemur þeim til viðeigandi aðila. 
 
SÖFNUNARSVÆÐI Í JARÐSKJÁLFTA  

- Stórakot safnast saman á hól á Aðalsvæði 
- Litlakot safnast saman á hól á Litlasvæði       

  
Slökkvilið kemur á staðinn, skólastjóri/staðgengill, gefur varðstjóra upplýsingar um hvort og/eða hve 

mörg börn hafa orðið eftir inni og hugsanlega staðsetningu þeirra.  

Mikilvægt er að starfsmenn haldi ró sinni og passi vel upp á sinn hóp. 

Leikskólastjóri kallar saman viðbragðsteymi og leikskólafulltrúa, óháð tíma og dagsetningu. Ákveðin 

eru viðbrögð leikskólans og viðbragðsteymi skiptir með sér verkum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerfið er tengt vaktstöð. Eftir smá stund er hringt frá vaktstöðinni til að kanna hvað valdi 

boðunum. Svarið símanum ef mögulegt er og segið frá ástandinu. Símanúmer 

Öryggismiðstöðvar er 530-2400. 

1 
Ef ekki er hringt frá vaktstöð 

Hringja: Samræmt neyðarnúmer er 112 

• Talið skýrt og rólega, útskýrið vandamálið. 

• Tilgreinið húsnúmer, götu og sveitafélag 

2 
Bjarga: Bjargið sjálfum ykkur og nemendum 

Hver og einn starfsmaður fylgir sínu fyrir fram ákveðna hlutverki 

samkvæmt rýmingaráætlun deilda 
3 

Slökkva: Þegar rýmingu er lokið skal huga að slökkvistarfi  

Rýmingaráætlun Reykjakots 
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