
Rýmingaráætlun Víkurskóla - drög 

Ef brunaviðvörunarkerfið fer í gang skal unnið eftir eftirfarandi rýmingaráætlun: 

• Skólastjóri og umsjónarmaður/ öryggisfulltrúar fara að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis og 

kanna hvaðan brunaboðið kemur. 

• Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofunnar og fara eftir ákveðnum leiðbeiningum sem er 

að finna í öllum kennslustofum. Teikningar af útgönguleiðum eru á göngum skólans. 

• Nemendur yfirgefa ekki kennslustofur 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 þarf hann að muna eftir nafnalistanum. Ætíð skal velja 

þann neyðarútgang sem er næstur. 

• 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. 

• Þegar komið er út á söfnunarsvæðin er mjög mikilvægt að nemendur standi í röð hjá sínum 

kennara sem fer yfir nafnalistann og kannar hvort allir séu komnir út. Kennarinn kemur síðan 

upplýsingum um stöðuna til umsjónarmanna söfnunarsvæðis sem eru aðstoðarskólastjóri og 

deildarstjóri, með því að rétta upp grænt spjald ef allir eru mættir en rautt spjald ef einhvern 

vantar í hópinn. Ritari fer yfir starfsmannalista og lætur umsjónarmenn einnig vita hvort allir 

starfsmenn séu komnir út. 

• Umsjónarmenn söfnunarsvæða þ.e. aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri koma upplýsingum 

um stöðuna til skólastjórnanda eða umsjónarmanns. 

• Slökkviliðið kemur á staðinn. Skólastjórnandi/umsjónarmaður gefur varðstjóra upplýsingar 

um stöðuna. 

• Skólastjóri eða staðgengill hans tilkynna um það hvort hætta sé liðin hjá. 

 

Leiðbeiningar fyrir nemendur og kennara 

• Þegar brunaviðvörunarkerfið fer í gang fara nemendur strax í röð í stofunni. 

• Kennari athugar hvort leiðin út sé greið. 

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

vera með óþarfa hávaða. Kennari þarf að muna eftir nafnalista. 

• 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. 

• Kennari tilkynnir stöðuna til umsjónarmanns söfnunarsvæðis. 

• 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. 


