
Rýmingaráætlun Dalskóla 

Rýmingaræfing fer fram á hverju hausti og sjá umsjónarkennarar um að kynna 

áætlun fyrir nemendum. 

Markmiðið er að skólinn sé rýmdur á innan við tveimur mínútum. 

 

Rýmingaráætlun er unnin samvinnu við umsjónarmann en hann ber ábyrgð á 

framkvæmd hennar. 

Ef brunaviðvörunarkerfið fer í gang skal unnið eftir eftirfarandi rýmingaráætlun: 

 

1. Skólastjórnendur  og umsjónarmaður fara að stjórntöflu brunaviðvörunar-

kerfis og kanna hvaðan brunaboðið kemur. Ef ekki er slökkt á brunaboðanum 

innar einnar mínútu eiga allir að yfirgefa bygginguna.  

 

2. 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. 

Muna þarf að loka vel hurðum á eftir sér til að hindra reykflæði um húsið og 

muna að setja grænt spjald á hurð kennslustofunnar sem merki um að rýmið 

sé mannlaust.  Ætíð skal velja þann neyðarútgang sem er næstur. 

Teikningar af útgönguleiðum er að finna í rýmum skólans og í 

rýmingarmöppu. 

 

3. 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. 

 

4. Söfnunarsvæði við Móa er Móa-battavöllur, Söfnunarsvæði við Hlíð er Hlíðar-

battavöllur. 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. 

 

 

5. Umsjónarmenn söfnunarsvæða, aðstoðarskólastjóri við Móa og deildarstjóri 

yngsta stigs við Hlíð og forstöðumaður frístundaheimilis við Úthlíð, koma 

upplýsingum um stöðuna til skólastjórnanda eða umsjónarmanns.  

 

6. Slökkviliðið kemur á staðinn.  Skólastjórnandi/umsjónarmaður gefur 

varðstjóra upplýsingar um stöðuna. 

 

 

 

 


