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Rýmingaráætlun um björgun úr bruna:  

Allir starfsmenn kynni sér reglur um fyrstu viðbrögð við eldsvoða og afli sér upplýsinga um slökkvibúnað, staðsetningu hans og 

notkun.  

Þegar brunabjalla fer í gang skal rýmingaráætlun þegar verða virk.  Starfsmenn skulu  safna  börnunum í röð við neyðarútgang. Einn 

starfsmaður af hverri deild athugar hvort að um raunverulega hættu sé að ræða.  Ef svo er ekki er hættuástandi aflýst.  

Neyðarútgangar eru þær hurðar sem eru með grænu ljósi fyrir ofan.  Ljósið á alltaf að loga. 

Ef hægt er að koma því við er besti neyðarútgangur fyrir hverja deild af deildinni sjálfri og beint út í garð. 
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Raunveruleg hætta:  

 
Deildarstjóri/staðgengill hans ber ábyrgð á verkskiptingu við rýmingu.  Hann fullvissar sig um að ekkert barn sé eftir inni.  

Lokar gluggum og hurðum og hefur lokayfirsýn yfir deildina og fer út eftir síðasta barni.  

 

Einn starfsmaður fær það hlutverk að sækja kladdann og staðsetur sig svo við neyðarútgang eða þar sem útgönguleið er greið.  

Hann heldur utan um barnahópinn þar á meðan börnunum er safnað saman.  

 

Hinir starfsmennirnir fá það hlutverk að safna börnunum saman að neyðarútgangi.  

 

Starfsmennirnir fara út með börnunum og koma þeim í öruggt skjól.  Merkja við í mætingarlistanum strax þegar börnin eru 

komin út.  Ljósheimar og Stjörnuheimar safnast saman hjá sandkassanum í lautinni, en Kærleiksheimar og Glaðheimar safnast 

saman við kastalann.  Ef það er nauðsynlegt að yfirgefa leikskólalóðina á að fara upp í Áslandsskóla.  

 

Leikskólastjóri / staðgengill ber ábyrgð á að hringja í 112.     

 

Leikskólastjóri / staðgengill og matráðar í eldhúsi bera ábyrgð á að taka lykil að útihliði sem staðsettir eru annars vegar á 

skrifstofu leikskólastjóra og hins vegar í eldhúsi. 
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Gátlisti vegna rýmingaráætlunar:  

Atriðið sem starfsmenn þurfa alltaf að hafa í huga.  

 

Starfsmenn haldi ró sinni allan tímann.  

 

Skrá börnin inn og út á hverjum degi, jafnóðum og þau koma/fara ALLTAF

   

Mætingarlisti á alltaf að vera á sínum stað.   

 

Ferlar um fyrstu viðbrögð við bruna skulu vera vera við neyðarútganga.  

 

Venja börnin af  óþarfa flakki um húsið og að við vitum alltaf hvar þau eru staðsett.  

 

Neyðarútgangur eru þær hurðar sem eru með grænu ljósi fyrir ofan.  Ljósið á alltaf að loga.  

 

Neyðarútgangur þarf alltaf að vera aðgengilegur og ekkert má  standa í vegi fyrir honum.  

 

Lesa yfir allar upplýsingar um brunavarnir og rýmingaráætlun á fyrsta starfsmannafundi að hausti og í janúar.  Deildarstjórar 
fylgi því eftir og haldi utan um það á sinni deild.  

 

Ef nauðsyn krefur að yfirgefa leikskólalóðina, á að fara upp í Áslandsskóla.  

 

Ræða við börnin að minnsta kosti tvisvar á ári  um hvernig þau eigi að bera sig að þegar brunaboði fer í gang.  Mikilvægt er að 
brýna fyrir þeim að fela sig alls ekki þegar bjallan fer í gang.  Setja inn í starfsáætlun deilda.  

 

Að minnsta kosti tveir starfsmenn á hverri deild verða að kunna á kerfið.    



Leikskólinn Tjarnarás                                                                          

   

6

 
Lyklar af hliði eiga alltaf að hanga á tveimur stöðum í húsinu, í eldhúsi og hjá leikskólastjóra.    

  
Brunaæfing í lok október ár hvert.   

Almennar upplýsingar um slökkvibúnað:  

Mikilvægt er að starfsfólk kynni sér staðsetningu og notkun eldvarnarbúnaðar í húsinu.  Leikskólastjóri og deildarstjórar eru 

ábyrgir fyrir því að kynna búnaðinn fyrir nýju starfsfólki.   

Eldvarnarbúnaður: Eldvararteppi, kolsýrutæki, léttvatn, brunaslanga og viðvörunarbúnaður.  

1) Eldvarnarteppi: Eingöngu notað í eldhúsi ef eldur brýst út í pottum.  Eitt eldvarnarteppi er til í leikskólanum, staðsett í 

eldhúsi á vegg við bakaraofn.  

2) Kolsýrutæki: Má nota við stærri eld, t.d. gegn vökva og rafmagnstækjum.  Eitt kolsýrutæki er í leikskólanum staðsett í 

eldhúsi við inngang.  

3) Léttvatn: Notist á minni, opinn eld.  Má nota á rafmagnstæki upp að 1000 voltum.  Tvö léttvatnstæki eru í 

leikskólanum sitt í hvorum enda hússins, við útganga á útisvæði. 
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4) Brunaslanga: Notist við stóran eld, t.d. í gardínum og húsgögnum.  Tvær brunaslöngur eru í leikskólanum sitt í 

hvorum enda hússins, við útganga á útisvæði.  

5) Viðvörunar- 

    búnaður: Starfsmaður skal kynna sér og þekkja inn á viðvörunarbúnaðinn í húsinu.  Stjórnstöð og yfirlitsmynd 

yfir skynjara eru í inngangi við skrifstofu leikskólastjóra.  

Hver sá sem verður var við eld skal láta vita strax innanhús!   

Fyrstu viðbrögð við eldsvoða:  

Ef eldvarnarkerfið fer í gang eða reykskynjarar gefa frá sér hljóð:   

1. Leikskólastjóri/staðgengill hans kannar hvaðan boð komu. 

 

Athuga aðstæður:  Ef minni háttar eldur =  Hvar er eldur, hvoru megin í húsinu? 

 

Leikskólastjóti/staðgengill koma rýmingu af stað.  

 

Hringir í 112 og gefur slökkviliði lýsingu á stöðunni, í síma! 

 

Tekur á  móti slökkviliði, lætur vita hvar eldsupptök eru og stöðuna í leikskólanum 
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2. Deildarstjóri/staðgengill hans stjórnar verkskiptingu á sinni deild. 

 
Koma börnum út samkvæmt plani hverrar deildar. 

 
Fara í gegnum mætingarlista, eru örugglega  allir komnir út.  

3. Miðhús kippi rafmagnstækjum úr sambandi.  

 

Velja styðstu og öruggustu leið út.   

 

Aðstoða með yngstu börn á útisvæði og aðra ef með þarf.>  

Loka öllum hurðum (til að hefta útbreiðslu eldsins)  

Ef meiri háttar eldur, mikill reykur eða hurð heit =  Ekki opna. 

Láta slökkviliðið um björgun.  Engan hetjuskap.  

Rýma leikskólann.  Sá sem er síðastur út, leikskólastjóri og deildarstjórar eða staðgenglar, skulu vera búnir að ganga úr skugga um 

að allir séu komnir út áður en þeir yfirgefa leikskólann.  Hver deild velur hættuminnstu útgönguleiðina.   Leikskólastjóri ber 

ábyrgð á vestur enda leikskólans (Ljós- og Stjörnuheima megin) og aðstoðarleikskólastjóri ber ábyrgð á austur enda leikskólans 

(Kærleiks- og Glaðheima megin).   

Ef eldur kemur upp á að yfirgefa leikskólann strax. 
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Brunavarnir:  

 
Starfsmaður kynnir sér reglur um fyrstu viðbrögð við eldsvoða og aflar sér upplýsinga um slökkvibúnað, staðsetningu og 

notkun.  

 

Það er á ábyrgð hvers starfsmanns að standa skil á kunnáttu sinni.  

 

Komi upp eldur á alltaf að rýma húsið, kanna aðstæður, hvaðan berst boðið, loka hurðum og taka við símtali frá 

öryggisfyrirtæki.  

 

Við reynum ekki að slökkva eld, heldur komum öllum út úr húsi og látum slökkviliðið um að slökkva eldinn.  

 

Sé hurð lokuð þar sem grunur er um eld, skal þreifa á hurð áður en hún er opnuð.  

 

Það á aldrei að opna hurð sem er heit.  

 

Sé hurð ekki heit er óhætt að opna, en ef svartur reykur er inni á að loka strax.  

 

Það á aldrei að fara inn í herbergi fullt af reyk.  
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Minnispunktar fyrir leikskólastjóra:  

 
Fara yfir brunaáætlun með starfsfólki að hausti og á starfsmannafundi í janúar.  Leggja áherslu á það við deildarstjóra að í 

framhaldinu fari þeir yfir mikilvæg atriði með barnahópnum um rýmingu deildar.  T.d. hvar eigi að safnast saman, hvar eigi að 

fara út, hlaupa ekki frá hópnum, minna á að það sé mikill hávaði þegar brunaboðinn fer af stað, alls ekki fela sig.  

 

Fylgja eftir að haldin sé brunaæfing í lok október ár hvert, skömmu eftir að brunaáætlun hefur verið kynnt starfsfólki og 

börnum.  

 

Láta Securitas vita af væntanlegri brunaæfingu og að kerfið verði sett í gang.  

 

Hengja upp tvo lykla af  útihliðinu á vísa staði í eldhúsi og á skrifstofu leikskólastjóra.  

 

Minna deildarstjóra á að uppfæra símanúmar í kladda reglulega.  
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Verkferli er sýnir fyrstu viðbrögð ef eldur er laus   

Hlúa að barni 

Fyrstu viðbrögð við 
bruna 

Loka hurðum og gluggum 

Deildarstjóri eða staðgengill 

Kippa rafmagnstækjum úr 
sambandi 

Hætta við rýmingu 

Nei 

Leikskólastjóri eða staðgengill 

Já 

 

Taka á móti slökkviliði 

Leikskólastjóri/staðgengill hringja í 
112 og gefa slökkviliðinu lýsingu á 

stöðunni 

Rýma húsið 

Ekki opna heita hurð 

Er eldur laus? 

Kanna hvaðan boðin koma 
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Verkferli er sýnir rýmingu á húsnæði 

Rýming á húsnæði við brunaboða 

Sér um að börnunum sé safnað saman við neyðarútgang 

Fara á öruggt svæði 

Við kastalann 

Kærleiks- og Glaðheimar 

Sandkassanum í lautinni 

Ljós- og Stjörnuheimar 

Taka kladdann með, 
nafnakall 

Fara með börnin út og þau talin 

Leikskólastjóri 
/ staðgengill og 
starfsmaður í 

eldhúsi. 

Deildarstjóri eða staðgengill 

Taka lykil af 
garðhliði með sér út 
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