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ELDSVOÐI 

 

 X Leikskólastjóri/staðgengill fer að 

stjórntöflu slekkur á bjöllu og 

athugar hvaðan brunaboð kemur. 

Leikskólastjóri  hefur samband við 

112 og tekur síma. 

Deildarstjórar/staðgengill (1) hitta 

leikskólastjóra við stjórntöflu í 

forstofu á yngri gangi.  brunakerfis 

til að fá upplýsingar um hvar eldur 

er laus ef hann er ekki sýnilegur. X 

Ef eldur er sýnilegur er farin stysta 

færa leið út. 

 

 Starfsmaður (2) tekur: i-Pad og 

poka með plastskóm, flautu og 

nafnalista. 

 

 Starfsmenn (2) og aðrir starfsmenn 

á deild safna börnum saman til að 

fara út. Telja börn, leita ef vantar. 

 

 Deildarstjóri kemur með 

upplýsingar um hvaða leið á að fara 

út. Allir fara út. 

 

 Hver deild fer á fyrirfram ákveðinn 

stað í garðinum í röð. 

Deildarstjóri/staðgengill (1) gefur  

leikskólastjóra merki ef vantar barn 

með því að lyfta upp litaspjaldi. 

Rautt ef vantar, grænt ef allir eru 

 

 

 

 

 Ef starfsmaður er á öðru svæði en 

deild. Hann fær upplýsingar frá 

deildarstjóra (1) sem er á ferðinni, 

fer styðstu leið út á sitt 

söfnunarsvæði. 

 

 Móholt » Litli sandkassinn  

 Nónholt » Stóru rólurnar 

 Hraunholt » Brekka hjá hliði 

 Hnoðraholt » Kastali 

 

 Allir í öruggt skjól (Vinaholt) 

og foreldrar látnir vita. 

     

JARÐSKJÁLFTI 
 

 Ef inni: 

 Krjúpa – skýla – halda. Börn fara 

undir borð og starfsmenn í  

dyragöt ef  aðstæður leyfa á 

meðan skjálfti gengur yfir. 

 

 Ef  þarf að yfirgefa húsið vegna 

skemmda eða hrunhættu tekur 

starfsmaður (2) i-Pad og poka 

með flautu, plastskóm og 

nafnalista. Starfsmaður (2) og (4) 

fara út til að taka á móti börnum. 

  

 

 

 

 

 

 Öllum börnum komið út sem hraðast 

um næstu útihurð. Nafnakall sem 

deildarstjóri (1) stýrir eftir því hverja 

hann sér næst sér. Starfsmaður (3) 

kíkir í öll herbergi og athugar undir 

borð og inn í skápa, er inni þar til allir 

eru komnir út.  

 Deildarstjóri (1) starfsmaður (2) (3) 

og (4)fylgja börnum á söfnunarstað. 

 

 Ef úti: Stafsmaður í húsi tekur i-Pad 

og flautu. Börnin kölluð á fyrirfram 

ákveðinn stað í garðinum.  

 

 Leikskólastjóri látinn vita hvort allir 

hafi skilað, lyfta upp litaspjaldi. Rautt 

ef vantar, grænt ef allir eru 

 

 Móholt » Litli sandkassinn 

 Nónholt » Stóru rólurnar 

 Hraunholt » Brekka hjá hliði 

 Hnoðraholt » Kastali 

 

 Allir í öruggt skjól (Vinaholt ) og 

foreldrar látnir vita. 
 
Staðgenglar. 

1. Deildarstjóri 

2. leikskólakennari/leiðbeinandi með lengstan starfsaldur 
3. leikskólakennari/leiðbeinandi með næst lengstan 

starfsaldur 

4. leiðbeinandi með þriðja lengstan starfsaldur o.s.frv. 
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Eldgos. 

 Leikskólastjóri aflar upplýsinga um 

hættu af öskufalli eða öðru 

hættuástandi.  

 Loka gluggum til að hindra að aska 

og eiturgufur komi inn um þá. 

Hækka hita á ofnum til að minnka 

líkur á að aska berist inn.  

 Foreldrar upplýstir um stöðu mála í 

leikskólanum.  

 Fylgjast með upplýsingum frá 

almannavörnum. 

Ofasveður. 

 Leikskólastjóri aflar upplýsinga um 

hættu. 

 Börn færð á örugga staði í húsinu. 

(frá stórum gluggum sem eru 

áveðurs) 

 Foreldrar upplýstir um stöðuna með 

í leikskólanum. 

 Fylgjast með leiðbeiningum frá 

almannavörnum. 

 

 

 

 
 slökkvitæki 

   Brunaslanga  

Móholt                                                                                            Nónholt 

 

 


