
 

Bruni – hvað er gert þegar brunabjallan fer af stað. 
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Hvað gerum við þegar brunabjallan fer af stað? 

1. Hlusta vel eftir bjöllunni og ef hún hljóðnar ekki á 20 sek (eða að hljóðnar í 
stuttan tíma og fer svo aftur á stað) skal fara yfir í lið 2.   

Ef vitað er hvað kemur brunabjöllunni af stað skal fara með þær upplýsingar strax 
fram að stjórnstöð eða hrngja fram s.s. barn slær á brunaboða, brauðrist, kertagerð 
eða annað þessháttar sem kemur bjöllunni af stað. 

2. Einn starfsmaður athugar hvort reykur sé í fataklefa á meðan hinir 
starfsmennirnir setja börnin í röð. Ef ekki er reykur í fataklefa fara börnin fram og 
klæða sig í skó og úlpu. Ef reykur er í fataklefa skal fara að næsta neyðarútgangi 
og fara þar út með börnin á sokkunum. Muna að loka öllum mögulegum hurðum 
og að hafa kladdan með ykkur svo hægt sé að tékka á öllum mættum börnum.  Ef 
ekki er búið að gefa skipanir um hvert börnin eiga fara þegar hér er komið sögu 
skal fara með börnin á svæði út í garði sem deildinni hefur verið úthlutað 
samkvæmt skipulagi um rýmingu húsnæðisins.  

3. Ef starfsfólk er í kaffi fer það á sína deild og aðstoðar við rýmingu.  Ef það kemst 
ekki innandyra vegna elds fer það að deildinni utan frá. 

4. Ef mjög erfitt veður er úti er Áslandsskóli okkar örugga skjól og skal fara þangað 
með börnin. 

 
Hvert fer hver deild? 
Stekkur Grasbali fyrir ofan kastala fyrir framan stóra aðalhliðið 
Sólgarður Kringlótti sandkassinn fyrir utan Stekk 
Krummakot Kastali fyrir framan Stekk og Krummakot 
Álfheimar Stóri sandkassinn fyrir utan Krummakot 
Glaðheimar Kastali Glaðheimamegin 
Blásteinn Stóri sandkassi fyrir utan Glaðheima 
Þúfa  Kringlótti sandkassinn fyrir utan Þúfu 
Fífa  Upp á grashól við flóttasvæði við hornið á Fífu. 
 
Leikskólastjóri ferð að stjórnstöð og gefur frekari fyrirmæli. 
Aðstoðarleikskólastjóri gerir það ef leikskólastjóri er ekki við. 
Rekstrarfulltrúi gerið það ef hvorki leikskólastjóri né aðstoðarleikskólastjóri er við. 
Yfirmaður eldhúss fer í þetta ef enginn fyrrgreindur er við. 
Ef enginn af ofangreindum er í húsi t.d. eftir klukkan 16 skal húsið rýmt og ef þannig er 
getur einn af starfsmönnunum farið að aðalinngagni leiksólans, athugað með 
brunakerfið og eldsupptök. 
 
Allir starfsmenn sem ekki eru að vinna með barnahópa s.s. sérkennslustjóri eða 
myndlistastjóri koma að stjórnstöð og bíða frekari fyrirmæla frá leikskólastjóra eða 
staðgengli hans. 


