
Eldvarnar og rýmingaráætlun Waldorfskólans og leikskólans Sólstafa í 

Sóltúni 6. 

 

 

Rýmingaráætlun hefur verið gerð fyrir skólann og teikningar af 

útgönguleiðum eru í hverju rými. Ein brunaæfing er haldin á hverju 

skólaári, til skiptis á haustönn og vorönn. Ef brunaviðvörunarkerfið fer 

í gang skal unnið eftir eftirfarandi rýmingaráætlun. 

Brunaviðvörunarkerfið er tengt beint við Securitas sem er í sambandi 

við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. 

 

 

Gátlisti ef brunaviðvörunarkerfi skólans gefur viðvörun 

 

 Ef brunakerfið fer í gang fer öryggisvörður eða starfsmaður að stjórnstöð og 

aðgætir hvaðan brunaboðinn kemur. Upptök eru könnuð eins hratt og mögulegt 

er.  

 

 Öryggismiðstöðin sem kerfið er tengt við hringir á skrifstofu skólans ef kerfið fer 

af stað og hefur einnig strax samband við slökkvilið. 

 

 Starfsfólk kemur sér fyrir á fyrirfram ákveðnum stöðum. Kennarar, 

leiksskólakennarar og umsjónarmenn nemenda taka nafnalista sem eru í 

heimastofum með sér. Kennari ber ábyrgð á þeim nemendahóp sem hann er 

að kenna. 
 

 Ef bjallan þagnar fljótlega er um bilun eða falsboð að ræða. Þó skal alltaf 

undirbúa rýmingu kennslurýmis. Ef um falsboð er ræða er tækifæri fyrir 

kennara að ræða um eldvarnir og sameiginlega ábyrgð. 

 

 Ef brunakerfið heldur áfram undirbýr kennari  rýmingu skólastofu. Nemendur fari 

út úr stofunni í röð eftir kennara. Farið skal í skó og yfirhafnir ef aðstæður leyfa.Í 

því tilfelli að um eld sé að ræða í nýbyggingu skal fara að næsta dyraútgangi. Á 

efri hæð skal opna brunaútganga í stofum ef ekki er aðgengi að útidyrum vegna 

elds og bíða þess að slökkvilið komi og aðstoði við útgöngu. 

 

 Söfnunarsvæði grunnskólans. Kennarar og nemendur safnast saman fyrir á 

skólalóð við hlið útikennslustofu skólans. Farið er yfir nafnalista og athugað hvort 

og þá hvað margir hafa ekki skilað sér. 

 

 Söfnunarsvæði leikskólans. Leiksskólakennarar og leikskólabörn safnast saman 

upp við girðingu sunnan megin á leikskólalóðinni.Farið er yfir nafnalista og 

athugað hvort og þá hvað margir hafa ekki skilað sér. 

 



 Allir starfsmenn aðstoða við rýmingu, aðgæti w.c. og haldi dyrum opnum. 

 

 Þegar allir eru komnir út er nauðsynlegt að starfsmenn sjái um að ekki sé farið inn 

í skólann fyrr en æfingu eða hættuástandi er lokið. 

 

 Slökkvilið kemur á staðinn. Upplýsingar eru veittar ef einhverjir hafa orðið eftir 

inni og þá hugsanlega staðsetningu þeirra. 

 

 Sá sem síðastur fer út skal loka öllum dyrum á eftir sér til að draga úr reykflæði 

og /eða hindra útbreiðslu elds eins og hægt er. En umfram allt skal nota eigin 

dómgreind. 

 Skólastjórnendur hafa samband við foreldra eða forráðamenn til þess að tryggja 

að upplýsingar berist eftir réttum leiðum. 

 

 Kennarar meta hvort leita þarf eftir aðstoð utanaðkomandi til að veita börnum, 

starfsfólki og foreldrum sálrænan stuðning og áfallahjálp. 

 
 


