
Fundargerð öryggisnefndar MS haldinn þriðjudaginn 25. September 2018  

14. Fundur haldinn í fundarherbergi á skrifstofugangi  
           Mætt: Már, Gunnlaugur, Hjördís Jóh., og Sigrún. Fundartími frá kl. 10:30-12:01 

 

1. Öryggishandbókin 112, afgreiðsla 4. útgáfu. 

 Fundarmenn lásu yfir handritið og gerðu athugasemdir eftir þörfum. 

 Rætt var um söfnunarsvæðin tvö og ákveðið að Már og Hjördís myndu sjá um 

söfnunarsvæðið að vestanverðu og að Gunnlaugur og Sigrún sjái um 

söfnunarsvæðið að austanverðu.   

 Kalla þarf öryggisventla og flakkara á fund til að ræða hlutverk þeirra betur.  

Stefnt að fundi um miðjan október. 

 Öryggishatturinn.  Ákveðið að Gunnlaugur muni hafa hann en ef hann þarf að 

fara frá mun Már taka við honum.  Þriðji aðilinn sem fengi hann ef hinir tveir 

eru báðir fjarverandi er Hjördís Jóh. Til vara mun konrektor taka við honum 

sem fjórði aðili. 

 Skrá þarf öll atvik er gerast í öryggisbók. (HJ) 

 Kanna þarf til kaups sjúkrakassa með veggfestingu.  Yfirfara þarf alla 

sjúkrakassa. (GÍ) 

 Kenna þarf nemendum í efnafræðistofu að slökkva á gasinu ef ske kynni að 

kennari sé ekki að kenna í stofunni.   

 Slökkvitæki verða staðsett á nýja staði í Loftsteini. 

 Áfallateymið.  Í því eru prestur Langholtskirkju, Rauði krossinn og 

Heilsugæslan Glæsibæ.  Nemendur MS hafa aðgang að sálfræðingi á 

Heilsugæslunni Glæsibæ í tengslum við áföll er gerast í skólanum. 

 Prentuð verða 30 eintök af nýju handbókinni og þeim dreift í öll vinnuherbergi 

kennara, á skrifstofu skólans, bókasafnið og íþróttahúsið.  Hún mun verða sett 

í vasa úr plexigleri sem hengdir verða upp. 

2. Önnur mál: 

 Hurð á skrifstofu á að vera lokuð, þ.e. ekki má nota stoppara, vegna 

eldvarnarákvæða. 

 Bóka þarf fundargerðir og birta á síðu skólans undir flipanum öryggismál.  

Einnig verða þær sendar starfsmönnum í tölvupósti.  Fundarritari vistar 

fundargerðir og kemur þeim áfram. 

 Aðgerðarplan í öryggismálum skólaárið 2018-2019 er á áætlun.  Næst er 

stefnt að námskeiði í notkun slökkvitækja fyrir öryggisnefndarstjórnendur, 

öryggisventla, flakkara og fulltrúa Vogaskóla í október. 

 Vinnuverndarstefna MS er í vinnslu.  Stefnt er að því að henni verði lokið fyrir 

áramót. 

 

Fundargerð ritaði Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir. 


