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HLUTVERK LYKILSTÁRFSMÁNNÁ 

Aðstoða ef upp kemur vá. Öryggisventlar búa yfir þekkingu á öryggiskerfi skólans og 

flóttaleiðum. Þeir hafa þekkingu á notkun slökkvitækja og grunnþekkingu á fyrstu hjálp 

HLUTVERK ÖRYGGISVENTLA Á EINSTÖKUM SVÆÐUM 

 hringja í 112 ef vá kemur upp 

 Upplýsingagjöf til stjórnenda ef falsboð eða bilun 

 Beina fólki á réttar flóttaleiðir komi upp vá 

 Að reyna að tryggja tæmingu svæðis 

 Að þekkja staðsetningu  slökkvitækja og kunna að nota þau 

HLUTVERK FLAKKARA 

 Hringja í 112 ef vá kemur upp 

 Upplýsingagjöf til stjórnenda ef falsboð eða bilun 

 Tryggja tengisvæði ef vá kemur upp 

 Að reyna að tryggja tæmingu svæðis sem þeir eru á 

 Að þekkja staðsetningu slökkvitækja og kunna að nota þau 

HLUTVERK STJÓRNUNAR 

 Samhæfing aðgerða 

 Hringja í 112 ef vá kemur upp 

 Koma tilkynningum til öryggisfyrirtækis, slökkviliðs og lögreglu 

 Ábyrgð á rýmingu skólans 

 Tryggja aðkomu slökkviliðs, sjúkraliðs og lögreglu 

 Koma upplýsingum til starfsmanna, nemenda og aðstandenda eftir því sem við á  

 Skipuleggja fræðslu um öryggismál og endur- og símenntun á sviði öryggis og vinnuverndarmála 

 Skrá atvik í öryggisbók 

 Tryggja að öryggishatturinn sé alltaf í húsi hjá æðsta öryggisstjórnanda (rektor eða umsjónarmanni)  
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RÝMINGARÁÆTLUN MS 
FYRIR STARFSMENN 

Þegar brunaviðvörunarkerfið fer í gang og það hefur ekki verið stöðvað innan 30 sek. þá eiga allir að rýma húsnæðið. 

Ef hljóðgjafar eru stöðvaðir: 

1.    Rektor, umsjónarmaður eða öryggistrúnaðarmaður fara að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis við aðalinngang og 

kanna hvaðan brunaboðið kemur (sá sem er með öryggishattinn hverju sinni). 

2.    Ef um hættuástand er að ræða eru hljóðgjafar ræstir á ný, samband er haft við neyðarlínu í síma 112 og tilkynnt 

um hættu. Ef um falsboð er að ræða er það tilkynnt til Securitas í síma 533 5533. 

3.    Við seinni gangsetningu  á hljóðgjöfum rýma kennarar sína kennslustofu og fara ásamt nemendum út úr húsinu. 

Ætíð skal velja stystu hindrunarlausu leiðina út úr húsinu. Teikningar af útgönguleiðum eru í öllum svæðum skólans. 

4.    Ef seinni gangsetning á sér stað utan kennslustunda aðstoða allir starfsmenn skólans í því húsi við rýminguna. 

5.    Þegar komið er á söfnunarsvæði (sjá kort yfir flóttaleiðir og söfnunarsvæði) er mjög mikilvægt að virða verkstjórn 

öryggisnefndar og aðhafast ekkert sem gæti hindrað aðkomu neyðarbíla. 

6.    Þegar björgunaraðilar koma á staðinn gefa skólastjórnandi/ öryggisverðir upplýsingar um stöðuna. 

7.    Skólastjórnandi/umsjónarmaður, í samráði við varðstjóra, koma síðan upplýsingum til starfsmanna um næstu 

skref. 

 

FYRIR NEMENDUR 

Þegar brunaviðvörunarkerfið fer í gang fara nemendur og starfsmenn í viðbragðsstöðu og ef það hefur ekki verið 

stöðvað innan 30 sek. þá eiga allir að rýma húsnæðið og einnig ef kerfið fer aftur af stað eftir stopp. 

Ef um hættuástand er að ræða eru hljóðgjafar aftur ræstir 

Við seinni gangsetningu  á hljóðgjöfum rýma allir sína kennslustofu eða rými og fara út úr húsinu. Ætíð skal velja 

stystu hindrunarlausu leiðina út (sjá teikningar) og fara á viðkomandi söfnunarsvæði. Teikningar af útgönguleiðum 

eru í öllum svæðum skólans. 

Þegar komið er á söfnunarsvæðið (sjá neðar) er mjög mikilvægt að nemendur haldi hópinn og hlýði fyrirmælum 

öryggisvarða og öryggistrúnaðarmanna. 

Öryggisnefnd (öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn) kemur síðan upplýsingum til nemenda um næstu skref. 

 

SÖFNUNARSVÆÐI 

A. Bílaplanið á lóð skólans að austanverðu (milli Þrísteins og nýbyggingar) 

B. Lóð skólans sem snýr að Skeiðarvogi vestan við aðalinngang MS (við styttuna eftir Sigurjón Ólafsson)  



BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIÐ 
 

 

 

 

 

 

  

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIÐ 

GEFUR BOÐ 

ALLIR ÖRYGGISVENTLAR STJÓRNANDI 

Fara út um 

greiðfærustu flóttaleið 

Tryggja rýmingu og 

meta ástand. Upplýsa 

stjórnanda 

Fer að stjórntöflu og 

aðgætir boðin. Aflar 

upplýsinga. 

FALSBOÐ 

-TRYGGT ÁSTAND- 

ELDUR 

-ÓTRYGGT ÁSTAND- 

Stöðva bjöllur 

Hringja í vaktstöð 
Stjórnandi sér um það. Sími: 5335533 

Gefa upplýsingar um atvikið 
Skrifstofa skólans, upplýsingakerfi 

Skrá atvik í þjónustubók 
Öryggistrúnaðarmaður sér um það 

Hringja í 112 

Slökkva eld ef það er öruggt, 
Lágmarka tjón. Lykilstarfsmenn aðstoða fólk 

Stjórnandi tekur á móti 

slökkviliði 
Stjórnandi: Tryggir aðkomu slökkviliðs, 

upplýsingar um skóla og geymslu hættulegra 

efna 

Aðgerðir undir stjórn slökkviliðs 
Stjórnandi: Upplýsingagjöf.  

Öryggisventlar: Aðhlynning, aðstoð 

Neyðarnúmer: 112.  Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins  www.shs.is – sími: 5283000.  Securititas – sími: 5335533 

Viðbragðsstaða 

Farið á safnsvæði! 
Staður: Við Skeiðarvog framan við aðalbyggingu, 

bílastæði austan við skólann  

RÝMING Á MS 

http://www.shs.is/


SÖFNUNARSVÆÐI 
Ef það þarf að rýma skólann skulu nemendur og starfsfólk skólans fara stystu merktu og færu leiðina út úr skólanum 

og safnast saman á merktum söfnunarsvæðum.  

MIKILVÆGI SÖFNUNARSVÆÐA 
Mikilvægt er að við rýmingju safnist allir saman á söfnunarsvæðum þannig að hægt sé að henda reiður á því hvort 

allir séu hólpnir og komnir í skjól hafi þurft að rýma skólann. Á söfnunarsvæðum eru öryggisverðir og 

öryggistrúnaðarmenn við stjórn og þarf fólk að halda ró sinni og fylgja fyrirmælum. Gæta þarf sérstaklega að því að 

hindra ekki aðkomu neyðarbíla eins og lögreglu, slökkviliðs eða sjúkrabíla. Fólk á að halda kyrru fyrir á söfnunarsvæði 

og alls ekki fara í bíla og reyna að aka á braut. Umferðartafir sem gætu myndast vegna skyndilegrar brottfarar fjölda 

fólks gæti tafið aðkomu neyðarbíla en þar skiptir hver sekúnda máli.  

 

 

 

SÖFNUNARSVÆÐI VIÐ SKÓLANN 
Það eru tvö merkt söfnunarsvæði við skólann. Annað er vestan við aðalinnganginn við styttuna „Blómgun“ eftir 

Sigurjón Ólafsson og hitt er á bílastæðinu austan við skólann sem liggur að Ferjuvoginum. Á báðum svæðum þarf að 

gæta þess að loka ekki fyrir aðkomu neyðarbíla. Öryggisnefnd stjórnar aðgerðum á söfnunarsvæðum.  
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ÍÞRÓTTAÁLMA OG TÖLVUSTOFUR 
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FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja og brunaslanga á svæðinu. Það eru þrjár brunaslöngur á svæðinu,. Tvær 

eru á gangi framan við búningsklefa (í geymslum) og ein er í Andholti en fjölmörg slökkvitæki eru einnig staðsett á 

svæðinu og er staðsetning brunaslanga og slökkvitækja sýnd á teikningum af flóttaleiðum.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. 

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu baðvarða, kælimottur í kæliskápnum, teppi og bekkur. 

ELDUR 

112 

 

 

 



MATSALUR OG MIÐBYGGING 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI 

Ef reykur er á gangi á þessu svæði veljið annan útgang. Veljið öruggustu leiðina út af jarðhæðinni og forðið ykkur frá 

reyksvæðinu.  

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja og brunaslanga á svæðinu. Það er brunaslanga suðvestur af salnum þar 

sem munaskáparnir eru og þar er einnig slökkvitæki og svo er annað við ganginn úr matsalnum yfir í Andholtið. Kynnið 

ykkur vel staðsetningu slökkvitækja og brunaslanga á þessu svæði.  
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BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. 

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er á skrifstofu umsjónarmanns 

við aðalinngang. 

ELDUR 

112 

  



 

NÝBYGGING  

 FYRSTA HÆÐ NÝBYGGINGAR 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja og brunaslanga á svæðinu. Það eru tvær brunaslöngur á svæðinu. Önnur 

er á gangi framan við kennslustofurnar og hin er á opna svæðinu við innganginn að matsalnum. Á sömu stöðum eru 

slökkvitæki.  Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja sýnd á teikningum af flóttaleiðum á veggjum skólans.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. 

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er á skrifstofu umsjónarmanns 

við aðalinngang. 

ELDUR 

112 
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ÖNNUR HÆÐ NÝBYGGINGAR  

 

SÉRMERKINGAR Í TENGSLUM VIÐ RAUNGREINASTOFUR 

 

HÆTTULEG EFNI OG GAS Í RAUNGREINAÁLMU 

Hættuleg efni eins og sýrur, basar og önnur hvarfgjörn efni eru geymd í efnafræðistofu og efnageymslu í stinkskápum 

og efnaskáp við undirþrýsing. Gas er tengt efnafræðistofu, stinkskápum og efnageymslu og eru kútar á þaki austan 

við stofuna í sérstökum skáp. Gasskynjarar eru nokkrir og við leka lokast sjálfkrafa á streymi úr kút. Komi upp vá eru 

neyðarrofar við útganga í efnafræðistofu og í efnageymslu sem slá þarf á til að loka á gasið þegar rýmið er yfirgefið. 

NEYÐARSTURTUR OG SKOLEFNI FYRIR AUGU 

Neyðarsturta er í efnafræðistofu og þar eru einnig hylki með með augnskoli fari ætandi efni í auga. Neyðarsturta er 

einnig í líffræðistofu. 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja og brunaslanga á svæðinu. Það eru tvær brunaslöngur á svæðinu. Önnur 

er á skrifstofu skólans við afgreiðsluna og hin er á opna svæðinu við salerni framan við skrifstofurýmið. Á sömu stöðum 

eru slökkvitæki en slökkvitæki er einnig í efnafræðistofunni.  Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja sýnd á 

teikningum af flóttaleiðum á veggjum skólans.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. Neyðarrofar til að stöðva gasstreymi eru 4. þrír eru í efnafræðistofu og einn í 

efnageymslu. Sjá nánar mynd af staðsetningu neyðarrofa á þessu svæði. 
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FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er á skrifstofu umsjónarmanns 

við aðalinngang og í geymslu á skrifstofuhæð. Augnskol er við neyðarsturtu í efnafræðistofu. 

ÞRIÐJA HÆÐ NÝBYGGINGAR - LISTGRREINAÁLMA 

 

 

HÆTTULEG EFNI  

Í myndlistarstofu er geymd málning og leysiefni (white sprit) en í leirmótunarstofunni er leirbrennsluofn. 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja og brunaslöngu á svæðinu. Það er brunaslanga á gangi við hlið hljóðstúdíós 

og þar er einnig slökkvitæki. Staðsetning brunaslöngu og slökkvitækis er sýnd á teikningu af flóttaleiðum.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. 

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er í geymslu á skrifstofu skólans 

á annarri hæð. 
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JARÐSTEINN 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja á svæðinu. Það eru slökkvitæki við stigagang upp í Loftstein og nyrst á gangi 

næst flóttaleið að Vogaskóla. Staðsetning slökkvitækja er sýnd á teikningu af flóttaleiðum.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. Brunaboðar eru við gang að tengibyggingu út í Þrístein. Á gangi nyrst við flóttaleið að 

Vogaskóla og á Rökstólum. Neyðarrofi (grænn) er svo við inngang að Rökstólum. 
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FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er í geymslu á skrifstofu skólans 

á annarri hæð og einnig hjá íþróttakennurum. 
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ÞRÍSTEINN  

FYRSTA HÆÐ ÞRÍSTEINS OG TENGIBYGGINGAR 

 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja á svæðinu. Það eru slökkvitæki við stigagang upp á miðhæð Þrísteins. 

Staðsetning slökkvitækja er sýnd á teikningu af flóttaleiðum.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. Brunaboðar eru  þrír á svæðinu. Við inngang í Skálholt, við tröppur upp á miðhæð 

Þrísteins og við þjónustuinngang að norðvestanverðu í tengibyggingunni.  

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er í geymslu á skrifstofu skólans 

á annarri hæð.  
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MIÐHÆÐ ÞRÍSTEINS OG TENGIBYGGINGAR 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. Flóttaop er í hverri 

kennslustofu. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja á svæðinu. Á þessari hæð er slökkvitæki á gangi sunnan við Pálsflögu. 

Staðsetning slökkvitækja er sýnd á teikningu af flóttaleiðum.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. Brunaboði er við hliðina á slökkvitækinu á gangi við Pálsflögu.  

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er í geymslu milli kennslustofa 

á þessari hæð við austurenda hússins. 
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ÞRIÐJA HÆÐ ÞRÍSTEINS OG TENGIBYGGINGAR 

 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð í (stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn. Flóttaop er í hverri 

kennslustofu. 

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja á svæðinu. Á þessari hæð er slökkvitæki á gangi á móts við Þrætumóa. 

Staðsetning slökkvitækja er sýnd á teikningu af flóttaleiðum.  

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. Brunaboði er við hliðina á slökkvitækinu á gangi við Þrætumóa.  

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur er í geymslu milli kennslustofa 

á miðhæð Þrísteins við austurenda hússins. 
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LOFTSTEINN 

 

Loftsteinn er kennsluálma ofan á íþróttahúsinu. Leiðir í Loftstein eru um tröppurnar frá miðhæðinni og 

um tengibyggingu frá efstu hæð Þrísteins  

FLÓTTALEIÐIR 

Farið út um þann útgang sem næstur er. Fylgið hópnum ykkar að söfnunarstað. Hlýðið fyrirmælum starfsfólks og fylgið 

rýmingarreglum skólans og kynnið ykkur vel merktar flóttaleiðir. 

EF REYKUR ER Á GANGI OG HINDRAR ÚTGÖNGU 

Haldið kyrru fyrir þar sem þið eruð (í stofu/vinnurými eða í öðru rými) og hafið hurðina lokaða. Þegar slökkvilið 

kemur verður ykkur bjargað út um glugga eða um ganga þegar búið er að slökkva eldinn.  

SLÖKKVITÆKI OG BRUNASLÖNGUR 

Kynnið ykkur vel staðsetningu slökkvitækja á svæðinu. Á þessari hæð eru tvö slökkvitæki á ganginum. Annað á móts 

við vinnuherbergi sögukennara en hitt við tengibyggingu út í Þrístein. Staðsetning slökkvitækja er sýnd á teikningu af 

flóttaleiðum. Auk merktra slökkvitækja á mynd eru slökkvitæki í tveimur kennslustofum á suðurhlið hússins við 

innganga að þeim. 

BRUNABOÐAR OG AÐRIR NEYÐARROFAR 

Brunaboðar eru rauðir á lit og ef eldur kemur upp þarf að slá á hnappinn undir plastinu til að virkja þá.  Ef upp kemur 

vá og opna þarf hurð þar sem neyðarrofi er (þeir eru grænir að lit) þarf að slá á hnappinn undir plastinu til þess að læst 

hurð við neyðarútgang opnist. Brunaboðar eru við hliðina á slökkvitækinu á gangi við tengibygginguna og við næst 

innstu kennslustofuna að norðanverðu.  

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu skólans á annarri hæð og einnig í vinnurými baðvarða. Á skrifstofu er einnig 

hjartastuðtæki.  Kælimottur eru í kæliskápnum hjá íþróttakennurum.  Teppi og bekkur hjá námsráðgjöfum. 
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SKYNDILEG VEIKINDI EÐA SLYS 

Ef kalla þarf til sjúkrabíl eða aðra utanaðkomandi hjálp 

 

FYRSTU VIÐBRÖGÐ 

Viðkomandi starfsmaður hlúir að nemanda eða samstarfsmanni og tryggir að haft sé samband við skrifstofu 

til að aðstoð berist.  

Skrifstofan hringir á sjúkrabíl ef þörf er á því og lætur rektor eða eftir atvikum staðgengil hans vita strax. Sá 

aðili ber ábyrgð á að næstu skrefum sé fylgt. 

Það sem þarf að gera í svona atvikum 

1. Hlúa að viðkomandi þar til hjálp berst og fá nafn og símanúmer aðstandenda til þess að hægt sé að 
hafa samband. 

2. Tryggja að skilaboð berist hratt til skrifstofu sem kallar á hjálp (sími innanhúss = 300, beinn sími = 
5807300). 

3. Koma skilaboðum til rektors/staðgengils (skrifstofa) 
4. Tryggja aðgengi sjúkrabíla að skólanum (öryggisvörður, öryggistrúnaðarmaður) 
5. Vera til staðar og taka á móti sjúkraflutningamönnum (stjórnandi) 
6. Beina nemendum (áhorfendum)  frá sjúklingi þannig að leiðin sé greið (starfsmaður) 
7. Fylgja sjúklingi alla leið. Ef ekki hefur náðst í aðstandenda þarf starfsmaður úr skólanum að fylgja 

nemandanum eða viðkomandi á sjúkrahúsið og reyna að tryggja að haft sé samband við aðstandenda. 
Ef aðstandandi er til staðar þarf biðja viðkomandi um að leyfa okkur að fylgjast með (stjórnandi). 

 

EFTIRFYLGNI 

 Hafa samband við aðstandendur og fá upplýsingar um líðan sjúklings (skrifstofa). 

 Tilkynna innan skólans þeim sem þurfa að fá upplýsingar um atvikið (skrifstofa, námsráðgjafi eða 
stjórnendur eftir atvikum). 
 

TÆKI TIL AÐHLYNNINGAR Í MS 

Sjúkrakassar eru á skrifstofu og hjá íþróttakennurum.  

Augnskol er á vegg við neyðarsturtu í efnafræðistofu 

Hjartastuðtæki er á skrifstofu 

Kæliumbúðir eru hjá íþróttakennurum.  

Legubekkir eru hjá námsráðgjafa (sófi), hjá íþróttakennurum, á skrifstofu í geymslu, sófi er á 

vinnuherbergi sögu- og eðlisfræðikennara, beddar eru í Þrísteini í geymslu á miðhæð og á skrifstofu 

umsjónarmanns við aðalinngang. Teppi eru við hvern bedda/sófa. 

 

Fylgja þarf málinu eftir alla leið!  

Munið: Betra er að kalla á sjúkrabíl einu sinni of oft en einu sinni of sjaldan!  



HELSTU GERÐIR SLÖKKVITÆKJA 
Duftslökkvitæki 
Eru öflug alhliða slökkvitæki ætluð fyrir alla elda, þau eru helst notuð í atvinnurekstri þar sem sérstök áhætta er til 

staðar m.a.í vélarúmum skipa, í bílum og víðar. Duftslökkvitæki eru einnig víða notuð sem heimilisslökkvitæki einkum 

ef notað er gas til eldunar eða hitunar. Þau eru fáanleg 2 kg, 6 kg og 9 kg 

 

Léttvatnsslökkvitæki 

Innihalda vatn með íblöndunarefni sem myndar froðu þegar sprautað er úr tækinu. Þau eru ætluð fyrir A & B elda og 

henta mjög víða, þau eru mikið notuð í atvinnuhúsnæði hvort heldur 

er   í   skrifstofum,   verslunum   eða   iðnaðarhúsnæði. Léttvatnsslökkvitæki henta mjög vel sem 

heimilisslökkvitæki.  Þau eru fáanleg 6 ltr og 9 ltr. 

 

Vatnsslökkvitæki 

Innihalda hreint vatn og eru eingöngu ætluð fyrir A elda, þau eru helst notuð í skrifstofu og verslunarhúsnæði, einnig í 

skólum og hótelum. Vatnsslökkvitæki eru 9 ltr.  

Kolsýruslökkvitæki   
Kolsýruslökkvitæki innihalda CO2  (koltvísýring). Þau eru ætluð fyrir B elda og henta einnig vel á 

eld í ýmiskonar rafbúnaði t.d. rafmagnstöflum, rafmóturum  ofl.  Kolsýruslökkvitæki 

eru  einkum  notuð  í atvinnuhúsnæði hvort heldur er í skrifstofum, verslunum eða 

iðnaðarhúsnæði. Þau eru fáanleg 2 kg. og 5 kg. 

 

  

  



VIÐBRÖGÐ VIÐ JARÐSKJÁLFTA 
 (Tekið af vef Almannavarna ríkisins, desember 2009 og staðfært af öryggisnefnd MS) 

Innandyra  
Við jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingu. Reynið frekar að leita skjóls og vera kyrr á öruggum 

stað innandyra t.d. út  í horni við  burðarveggi fjarri gluggum. Ef þú er sofandi og vaknar upp við jarðskjálfta, haltu þá 

kyrru fyrir og notaðu  kodda eða annað mjúkt til að verja höfuðið. Ef um stóran skjálfta er að ræða forðið ykkur út 

þegar fyrsta hringan er yfirstaðin. Eftirskjálftar eru algengir. Ef það verður jarðskjálfti hafið þá eftirfarandi í huga: 

Húsgögn 
Varist húsgögn sem geta hreyfst úr stað. 

Innihald skápa 
Varist hluti sem detta úr hillum og skápum. Sérstaklega skal gæta varúðar í eldhúsi og þar sem hættuleg efni eru. 

Ofnar og kynditæki 
Haldið ykkur fjarri ofnum og kynditækjum sem geta losnað frá festingum. 

Lyftur  
Notið ekki lyfturnar í MS og látið fara yfir þær eftir að jarðskjálfti hefur orðið þar sem lyftur skekkjast oft í jarðskjálfta.  

Rúðbrot 
Varist stórar rúður sem geta brotnað. 

Byggingarhlutar 
Við mjög stóran jarðskjálfta geta hlutar úr byggingunni brotnað af og rúður splundrast. Haldi ykkur fjarri þeim 

stöðum þar sem hætta er á hrynjandi byggingahlutum. 

Gott er að setja á minnið orðaröðina:  KRJÚPA – SKÝLA – HALDA 

Gætið þess að verða ekki fyrir hlutum sem kunna að falla, með því m.a. að: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

Ekki hlaupa um stefnulaust innandyra, né hlaupa út í óðagoti 

Fara út í horn burðarveggja, KRJÚPA þar, 

SKÝLA höfði og HALDA sér ef unnt er. 

 

Fara í opnar dyr, KRJÚPA þar, 

SKÝLA höfði og HALDA sér í karm. 

 

Fara undir borð, KRJÚPA þar, SKÝLA 

og HALDA í borðfót. 



VÁ AF MANNAVÖLDUM 

1 1 2 
 

Ef þú er í skólanum að vinna og heyrir td. alvarlegar hótanir eða verður vitni af alvarlegum verknaði ofbeldismanna 

 

Að sjálfsögðu á samstundis að hringja í Neyðarlínuna 112 

 

 

Mikilvægt er að halda ró sinni og að átta sig á hvar ódæðismaðurinn eða mennirnir eru og hvort þeir eru vopnaðir (til 

dæmis skot-eða eggvopn) og koma þeim upplýsingum til Neyðarlínunnar ef tök eru á.  

Ef hægt er lokið leiðum ódæðismanns/ofbeldismanns að nemendum eða starfsfólki skólans. 

 

LYKILATRIÐI KOMI UPP VÁ AF MANNAVÖLDUM 

HALDA RÓ SINNI 

Það er einfalt að segja að menn skuli halda ró sinni, en það er ekki einfalt að halda rónni þegar alvarlegur atburður 

dynur yfir.  En það er mikilvægt að hugsa rökrétt og reyna að halda skelfingunni niðri.  

REYNA AÐ GREINA AÐSTÆÐUR 

Er einn maður á ferð eða fleiri ? Mikilvægt er að átta sig ef hægt er á hvar ódæðismaðurinn eða mennirnir eru ÁN 

ÞESS ÞÓ AÐ FARA OG LEITA ÞÁ UPPI og hvort þeir eru vopnaðir (til dæmis skot-eða eggvopn) og koma þeim 

upplýsingum til Neyðarlínunnar ef tök eru á.  

Eru ósköpin að gerast hjá þér, í stofunni við hliðina eða einhvers staðar fjarri ? 

Eru nemendur hjá þér í stofunni ?  

FORÐIST ÓGNINA 

Mikilvægast af öllu er að forðast ógnina og kalla á hjálp! 

ÞITT HLUTVERK 

Að reyna að tryggja öryggi þitt, samstarfsfólks og nemenda. Forðast kontakt við ódæðismann og hringja í 112. 

og aftur..... Þegar hringt er í 112 er mikilvægt að gefa eins greinargóðar upplýsingar og hægt er: Hvar atburður er – 

hvernig atburður – hverjir eru í hættu. Muna svo að hlusta vel á þá sem svara hjá neyðarlínunni og fylgja fyrirmælum. 

  

HRINGJA 



ÁFALLAHJÁLP 
 

Fyrstu viðbrögð  
1. Sá sem fyrstur fær upplýsingar um dauðsfall eða alvarlegt slys/áfall kemur þeim til yfirstjórnar skólans. Upplýsingar 

fara ekki lengra fyrr en rektor hefur gefið fyrirmæli um það.  

2. Yfirstjórn skólans aflar staðfestra upplýsinga hjá lögreglu/forráðamönnum eða öðrum sem málið varðar.  

3. Rektor kallar áfallateymi skólans saman á fund þar sem verkum er skipt og fyrstu aðgerðir ákveðnar. Fyrsti fundur 

ætti að vera stuttur, þar sem verkum er skipt og fyrstu aðgerðir skólans ákveðnar.  

4. Rektor og námsráðgjafi kalla til nemanda (ef um slíkt mál er að ræða) og flytja honum fregnir af andláti/slysi. Hlúð 

er að nemandanum eins og unnt er og leitað aðstoðar eftir því sem hæfir hverju sinni.  

5. Rektor upplýsir kennara og aðra starfsmenn skólans í tölvupósti um hvað gerst hefur og  hvernig skólinn hyggst 

taka á málum. Rektor sér um að upplýsingar berist til alls starfsfólks skólans, s.s. starfsfólks í Kattholti, á bókasafni, í 

íþróttahúsi, á skrifstofu, ræstingafólks og húsvarðar. Mikilvægt er að umsjónarkennari/ar þess/þeirra nemenda er 

málið varðar fái upplýsingar sem fyrst. Hringja þarf í þá sem ekki eru á staðnum. 

6. Athuga þarf hvort einhverjir nemendur/starfsmenn tengjast atburðinum sérstaklega og þurfi að fá upplýsingar um 

atburðinn í einrúmi áður en nemendahópnum er tilkynnt um það sem gerst hefur. Umsjónarkennari/kennarar/aðrir 

segja frá atburðinum hver í sinni kennslustofu – allir á sama tíma.  

Æskilegt er að nemendur fái að ræða atburðinn og líðan sína og því er að jafnaði heppilegra að greina frá atburðinum 

í kennslustofu. Ítreka þarf við nemendur að senda ekki SMS né birta upplýsingar um atburðinn á samfélagsmiðlum.  

Næstu skref ef um andlát er að ræða 
1. Umsjónarmaður flaggar í hálfa stöng að tilkynningu lokinni.  

2. Skrifstofustjóri sér um að senda blóm í nafni skólans til fjölskyldu viðkomandi.  

3. Ef um nemanda er að ræða hjálpar umsjónarkennari hópnum að senda kveðju til fjölskyldu hans.  

4. Samskipti við fjölskyldu þess látna eru í höndum skólastjórnenda /námsráðgjafa sem njóta aðstoðar 

umsjónarkennara ef um nemanda er að ræða.  

5. Í lok skóladagsins kallar rektor áfallateymi skólans saman. Farið er yfir nöfn þeirra sem tengjast atburðinum, s.s. 

ættingja og vina. Aðgerðir næstu daga ræddar.  

6.  Minningarathöfn í skólanum. 

 

Sjá nánar á heimasíðu skólans (https://www.msund.is/skolinn/stefna-skolans)  



 

 



 

  



MINNISATRIÐI OG ATHUGASEMDIR 
 

NAFN SÍMANÚMER 

Menntaskólinn við Sund – Skrifstofa, öryggistrúnaðarmaður 5807300 

Rektor, öryggisvörður 8619425 

Þjónustufulltrúi á skrifstofu, öryggistrúnaðarmaður 8633947 

Umsjónarmaður, öryggisvörður 6634422 

Securitas 5335533 

  

Neyðarnúmer 112 

ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



 

NÚ BER ÉG  

ÖRYGGISHATTINN ! 

MUNA: 112 EÐA TILKYNNA UM FALSBOÐ EÐA BILUN Í SÍMA 5335533 

HVERJIR BERA ÖRYGGISHATTINN? 

1. Umsjónarmaður nema hann fari úr húsi 

2. Rektor ef umsjónarmaður er ekki 

tiltækur 

3. Öryggistrúnaðarmaður á skrifstofu ef 

umsjónarmaður og rektor eru ekki 

tiltækir 


