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Viðbrögð við bruna eða jarðskjálfta 
 Rýming er alltaf undirbúin um leið og heyrist í viðvörunarbjöllum. 

 Slökkt er á viðvörunarbjöllum og þær endurræstar ef yfirgefa þarf bygginguna eða brunahólf. 

 Hlusta skal eftir upplýsingum úr kallkerfi skólans og/eða fyrirmælum aðgerðarstjórnar. 

 Markmiðið er að rýma skólann á sem stystum tíma. 
 

Umsjónarmaður 
 
Varamaður 
skólastjóri 

Hefur tiltæka öryggishandbók. 
Slekkur á viðvörunarbjöllum og metur hvort atvik leiði til rýmingar eða ekki.   
Umfang rýmingar er metið, hvort rýma þurfi öll brunahólf. 
Ef hætta er til staðar setur húsumsjónarmaður viðvörunarbjölluna aftur í gang. 
Er í beinu sambandi við Sequritas og metur í samráði við skólastórnanda 
alvarleika atviks og metur hvort kalla beri til slökkvilið eða beita skuli 
handslökkvitækjum. 
Miðlar upplýsingum til stjórnanda slökkviliðs og er honum til aðstoðar. 
Miðlar upplýsingum til aðgerðarstjórnar. 
 

Skólastjóri 
 
Varamaður 
aðstoðarskólastjóri 

Er í samráði við húsumsjónarmann um alvarleika atviks. 
Ef rýma þarf skólann eða brunahólf er skólastjóri eða stagengill hans í hlutverki 
aðgerðarstjóra rýmingar og samskipta. 
Er samskiptastjóri á vettvangi ásamt aðstoðarskólastjóra. 
 

Aðgerðarstjórn 
Skólastjóri 
Aðstoðarskólastjóri 
Skrifstofustjóri 
Húsumsjónarmaður 

Skólaritari mætir með öryggishandbók.  
Skólaritari mætir með skrá yfir starfsfólk, bekkjartöflur (1. – 7. bekkur), 
nemendatöflur (á við unglingadeild), stofutöflur og forfallalista (nemendur og 
kennarar) við stjórnstöð aðgerðarstjórnar á söfnunarsvæði A. 
Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri/skólaritari stjórna aðgerðum á útisvæðum.  
Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri/skólaritari eru í beinu sambandi við hópstjóra 
annarra útisvæða og húsumsjónarmann.  
Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri/skólaritari taka ákvörðun um hvort og hvenær 
skuli fara á öryggissvæði í íþróttahúsinu. 
 

Hópstjórar 
söfnunarsvæða 

Mæta hver í sitt anddyri með öryggishandbók söfnunarsvæðis. 
Aðstoða og greiða fyrir umferð út úr húsi. 
Fara á sitt söfnunarsvæði og safna upplýsingum frá kennurum.  
Eru í sambandi við aðgerðarstjórn og miðla upplýsingum til aðgerðarstjórnar. 
 

Kennarar Stjórna rýmingu sinnar stofu. 
Athuga snyrtingar.  
Fara síðastir út úr hverri stofu, taka með öryggishandbók, nafna- og 
forfallalista.  
Sjá um að hurðir og gluggar séu lokaðir. 
Mæta á söfnunarsvæði og raða nemendum upp í stafrófsröð. 
Taka manntal og koma boðum til hópstjóra. 
 

Skólaliðar og 
stuðningsfulltrúar 

Athuga snyrtingar, setustofur og ganga hver á sínu svæði. 
Aðstoða við að greiða fyrir umferð út úr húsinu. 
Fara seinastir á sitt söfnunarsvæði og aðstoða kennara.  
 

Nemendur Nemendur sem eru ekki í kennslustund fara strax á söfnunarsvæði sinnar stofu 

 


