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Leikskólanum Glaðheimum er skipt upp í fjögur brunahólf og er þar með talinn tengigangur 

milli nýju og eldri byggingar. Deildar leikskólans eru þrjár, Gil, Grundir og Grásteinn. 

Neyðarútgangar eru merktir með grænu ljósi fyrir ofan þá og eru örvar sem vísa leiðina á 

útgangana. Ljósin eiga alltaf að loga. Yfirlitstafla fyrir brunavarnarkerfi er við aðalinngang 

skólans. 

Hér fyrir neðan er yfirlitsmynd af leikskólanum þar sem neyðarútgangar eru merktir inná með 

x. Starfsmenn leikskólans eru hvattir til þess að kynna sér alla neyðarútganga.   

 

Öryggisbúnaður 
Mikilvægt er að starfsfólk kynni sér staðsetningu og notkun öryggisbúnaðar í húsinu. 

Stjórnendur leikskólans eru ábyrgir fyrir því að kynna búnaðinn og staðsetningar þeirra fyrir 

nýju starfsfólki.  

Hér á eftir má sjá upptalningu á þeim öryggisbúnaði sem er í leikskólanum.  

1. Eldvarnarteppi    

a. Eitt eldvarnarteppi er til í leikskólanum og er staðsett í eldhúsi á vegg við 

eldavél. Eldvarnarteppi er notað í eldhúsi ef eldur brýst út í pottum. 

2. Slökkviliðstæki leikskólans eru 3 talsins  

a. Í tengigangi milli Grásteins og Grunda, við bókasafn 

b. Í matsal, við millihurð í átt að Gili 

c. Á starfsmannagangi við inngang í eldhús 

 

 

 

 

AÐALINNGANGUR 
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3. Hjartastuðtæki leikskólans eru tvö talsins 

a. Á ganginum í starfsmannarými á vegg við hlið starfsmannasalernis.  

b. Á tengigangi milli Grásteins og Grunda, við bókasafn 

4. Sjúkrakassi 

a. Sjúkrakassa má finna í merktum skáp í matsal.  

b. Sjúkrakassa má finna í eldhúsi 

c. Plástrar, skol og sótthreinsiklúta er á salerni í fataherbergi Gils.   

5. Læstur lyfjaskápur 

Fyrirhugað er að læstir lyfjaskápar verði á salernum allra deilda. Nú þegar er 

kominn læstur lyfjaskápur á Gil. 

Ef brunaviðvörunkerfi gefur viðvörun  
 

HVER SÁ SEM VERÐUR VAR VIÐ ELD SKAL LÁTA STRAX VITA INNANHÚSS. 

 

RÝMA SKAL HÚSIÐ ÞÓ SVO EINUNGIS SÉ REYKUR 

 

Rýmingaráætlun 
Þegar brunabjalla fer í gang skal rýmingaráætlun þegar verða virk. Skólastjórnendur athuga 

hvort að um raunverulega hættu sé að ræða. Ef svo er ekki er hættuástandi aflýst.  

 

1. Skólastjórnendur eru umsjónarmenn rýmingar og koma rýmingu af stað ef nauðsynlegt 

er. 

a. Kanna aðstæður – hver er hættan? 

b. Virkja rýmingaráætlun 

c. Tekur lausan síma / farsíma með sér út 

d. Hringja í 112 

e. Hafa samband við foreldra / forráðamenn barna og tilkynna atvikið. 

 

2. Deildarstjórar bera ábyrgð á rýmingu sinna deilda 

a. Undirbúa rýmingu.  

i. Ætíð skal velja þann neyðarútgang sem er næstur og sem öruggastur.  

b. Fer yfir nafnaskrá deildarinnar yfir nemendur og starfsfólk í þeim tilgangi að 

fullvissa sig um að engann vantar.  

c. Sá sem síðastur fer út af hverri deild skal loka dyrum á eftir sér til að draga 

úr reykflæði um bygginguna.  

 
Við rýmingu er mikilvægt að nemendur myndi röð þegar þeir yfirgefa deildina og fara saman 

út á sitt söfnunarsvæði.  

 

Björgun hreyfihamlaðra 
Séu nemendur í leikskólanum sem hafa skerta hreyfigetu eða enga möguleika á að bjarga sér 

sjálfir þarf að skipuleggja björgun þeirra úr leikskólanum sérstaklega. Þetta þarf að skoða á 

hverju ári og útbúa sérstakt skipulag varðandi tiltekin tilvik sem gildir til eins árs í senn.  

 

Söfnunarsvæði 
Ef rýma þarf leikskólann safnast deildar saman á leikskólalóð við steinana sem eru í miðjum 

garðinum og mynda þar þrjár raðir. Deildarstjórar fara yfir nafnalista nemenda og starfsmanna. 
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Ef einhvern vantar á tafarlaust að láta leikskólastjóra / staðgengil vita sem kemur þeim 

upplýsingum áleiðis til slökkviliðsstjóra.   

Ef ekki er möguleiki á að rýma leikskólann út á lóðina skal rýmt í gegnum aðalinngang og 

safnast deildar saman á snjósöfnunarsvæði gengt leikskólanum.  


