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Ef ákvörðun um rýmingu verður tekin þá verða foreldrar að sækja börnin í skólann:  

1. Mikilvægt að starfsfólk haldi ró fylgist með líðan barna og leyfi þeim að tjá sig með t.d. teikningum á meðan beðið er eftir foreldrum 

2. Viðbragðsáætlun virkjuð innan skólans 

3. Höldum Ró, ekki búa til hræðsluástand sem við erum í langan tíma að vinna úr eftir á 

4. Skipulagið gæti breyst því það á eftir að skoða aðstæður fólks. Mikilvægt er að starfsfólk geri áætlanir með sinni fjölskyldu um hver á að bera ábyrgð á 

öðrum fjölskyldumeðlimum eins og t.d. börnum á grunnskólaaldri (HÓPUR 3) til að við lendum ekki í því að missa of marga út úr húsi. Það þarf að vera 

a.m.k. einn starfsmaður eftir á hverri deild þangað til öll börnin hafa verið sótt og tilkynna stjórnendum um þegar rýmingu deildarinnar er lokið. 

5. Í fjöldahjálparstöðinni fer Rauði Krossinn og/eða björgunarsveitin með lögsögu og tekur stjórn. 

6. Þessi áætlun hefur verið yfirfarin og samþykkt af stjórnendateymi skólans, foreldraráði og öllum starfsmannahópnum ásamt Fræðsluyfirvöldum 

Reykjanesbæjar. 

 

 

 
 

 

Markmiðið er að hafa gott skipulag sem veitir öryggi, skapar traust og yfirvegun

RÝMINGARÁÆTLUN - DRÖG 

EF ALMANNAVARNIR GEFA ÚT VIÐVÖRUN UM 

HÆTTUÁSTAND 
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Ef þú ert innandyra þegar jarðskjálfti byrjar – ekki hlaupa 

af stað!  

 Haltu kyrru fyrir, mörg slys verða þegar hlaupið er af stað 

 Farðu undir borð og haltu þér í borð 

 Krjúptu niður í horni við burðarvegg eða í hurðaropi við burðarvegg 

 Haltu þig frá gluggum – þeir geta brotnað 

 

Ef þú ert utandyra þegar jarðskjálfti byrjar – ekki hlaupa 

inn!  

 Vertu áfram úti 

 Ekki vera nálægt háum byggingum sem geta hrunið eða háum trjám 

 Grjóthrun, skriður og snjóflóð geta fallið úr hlíðum og fjalllendi 

 Raflínur geta verið hættulegar – varist að snerta þær 

 Reyndu að komast á opið svæði þar sem byggingar þrengja ekki að 

 

 

 

  

Viðbrögð við Vá 
JARÐSKJÁLFTI 

Viðbrögð við Vá 
JARÐSKJÁLFTI 
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Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri taka stjórnina 

o Eru í samskiptum við lögreglu og almannavarnir 

o Koma upplýsingum til starfsmanna og foreldra (Karellen/SMS/símtal) 

o Ganga úr skugga um að starfsfólk gæti allra innganga skólans 

 forstofa Krumma/Kríu  

 forstofa Lóu  

 forstofa Spóa  

 aðalinngangur  

 starfsmannainngangur 

o Passa upp á að allar deildir séu með lágmarks mönnun, dreifa fólki 

o fylgjast með rýmingarferlinu og aðstoða eftir föngum bæði foreldra og starfsfólk 

o Virkja rýmingu fyrir starfsfólk – sjá skipulag 

o Taka við ósóttum nemendum á safndeild (Lóa) og aðstoða við að koma þeim í 

fjöldahjálparstöðina við Sunnubraut 34 og láta öryggisblöð barnanna fylgja 

með.-Ef hægt er að koma því við, fylgir starfsmaður börnunum.  

o Stjórnendur/staðgenglar (hópur 4) fara síðastir út og ganga úr skugga um að 

allir séu farnir út, gluggar og hurðar lokaðar, útidyr læstar. 

o Veita upplýsingar til lögreglu og almannavarna um rýmingu skólahúsnæðis og 

merkja húsið að rýmingu sé lokið með því að setja rautt teip/límband í X í 

gluggann í búrinu á framhlið skólans (þessi gluggi er við hlið aðalinngangs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsfólk 

o Eldhússtarfsfólk aðstoðar við aðalinngang og yngri deildar 

o Fagstjórar aðstoða við starfsmannainngang og eldri deildar 

o Sérkennsla aðstoðar sína skjólstæðinga og þeirra aðstæður 

o Deildar:  

 Börn og starfsfólk inn á deildar – mikilvægt að halda börnunum inni á sinni deild 

þangað til þau eru sótt 

 Setja upp afþreyingu fyrir börnin, skipta þeim í minni hópa, fylgjast vel með 

líðan og skapa ró 

 Skráningarblöð barna sótt (viðverulisti og öryggisblöð) 

 Söfnunardeild skólans verður deildin Lóa og munu deildarstjórar fylgja síðustu 

börnunum þangað ca. 1 klst.eftir að boð hefur verið sent út á foreldra ásamt 

öryggisblöðum þeirra. 

o Útinám: 

 Ef hópur/hópar eru í útinámsferð þá skal halda tafarlaust aftur í skólann, ef 

boð berast um rýmingu 

 Alltaf skal skilja eftir skráningu í skólanum um hverjir eru í útinámi og hvar í 

hvert sinn og taka með öryggisblöð barnanna og eigin farsíma 

 Starfsfólk er beðið um að hafa sína eigin síma meðferðis í útinám, með stillta 

þannig að það heyrist þegar smáskilaboð berast 

o Einn kennari (í hópi 3) á hverri deild gerður ábyrgur fyrir skráningum barna út 

(„dyravörður“) og fer hann síðastur af deildinni 

o Starfsmannahópur 1 yfirgefur skólann þegar öll börn eru komin inn á deild og komin í 

ró  

o Starfsmannahópur 2 fer eftir að búið er að sækja helminginn af börnunum 

o Starfsmannahópur 3 fer jafn óðum og það fækkar í barnahópnum, deildarstjóri eða 

staðgengill hans stjórnar 

o Kennarar láta stjórnendur vita þegar síðasta barn er sótt og aðstoða eða fara út  

RÝMING 
HLUTVERK STARFSFÓLKS 

Sá starfsmaður sem fer síðastur af svæði/deild passar að loka öllum 

gluggum og öllum hurðum (líka innihurðum), þetta er gert til þess 

að hefta mögulegar skemmdir og/eða draga úr líkum á skemmdum. 

Ekki læsa hurðum!!! 
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