Viðbragðsáætlanir gegn vá
Í skólastarfi þar sem á annað hundrað nemenda starfa daglega saman auk fjölda starfsmanna, þarf
að gera ráð fyrir að óvæntir og hættulegir atburðir geti komið upp. Við slíkum atburðum verður
skólinn að geta brugðist eins vel og faglega og kostur er. Í sumum tilfellum getur þurft að rýma
skólahúsið í skyndi þ.e. til þess að forða nemendum og starfsmönnum frá hættu sbr. ef upp kemur
eldur á skólatíma og ef jarðskjálftar dynja yfir. Eins getur þurft að rýma skólann ef nota þarf
skólahúsnæðið sem fjöldahjálparstöð, en Flúðaskóli er skráður sem fjöldahjálparstöð sem áætlað er
að sé starfrækt undir stjórn Rauðakross Íslands. Fjöldahjálparstöð er m.a. opnuð ef taka þarf á móti
fólki úr sveitarfélaginu, sem yfirgefa þarf heimili sín og eða vinnustaði í skyndi vegna aðsteðjandi
hættu.
Á sama hátt þarf að vanda viðbrögð ef óveður geisar. Í slíkum tilfellum þurfa starfsmenn skólans að
þekkja vinnulag og viðbrögð varðandi heimferðir nemenda o.fl.

Fjöldahjálparstöð
Flúðaskóli er ein af þeim stofnunum sem skráð er sem fjöldahjálparstöð fyrir Suðurland undir stjórn
Rauðakross Íslands. Slík stöð verður opnuð ef einhverjir þeir atburðir gerast sem ógnað geta lífi og
velferð íbúa á Suðurlandi. Sem dæmi um slíka atburði má nefna jarðskjálfta, flóð og öskufall frá
eldgosum, bruna eða hrun fjölmennra bygginga og hópslys af einhverju tagi svo að eitthvað sé nefnt.
Ef nauðsyn er til að opna fjöldahjálparstöð í skólahúsnæðinu á skólatíma, verða nemendur sendir
heim í samráði við foreldra (taka þarf tillit til aldurs). Starfsmenn skólans munu gæta þess að þeir
nemendur sem sendir verða heim verði í engum tilfellum sendir inn á skilgreind hættusvæði.

Óveður
Ef fella þarf niður kennslu vegna óveðurs, verður það tilkynnt í hljóðvarpi eins fljótt og hægt er. Þegar
óveður geisar við upphaf skóladags, þá er það alfarið á ábyrgð foreldra hvort þeir senda börn sín í
skólann eða ekki. Slík forföll ber að tilkynna eins og önnur forföll. Ef óveður skellur á, á skólatíma,
verður nemendum ekki hleypt heim nema í öruggri fylgd foreldra eða annarra aðila sem til þess eru
fengnir (t.d. björgunarsveit). Í slíkum tilvikum hlýtur alltaf að vera um matsatriði að ræða, þar sem
taka verður tillit til aldurs nemenda. Kennarar og aðrir starfsmenn skólans munu annast nemendur
þar til þeir komast heim.
Mikilvægt er að foreldrar fylgist með veðri og veðurspám og hagi sér í samræmi við aðstæður hverju
sinni, enda getur veður þróast með ófyrirséðum hætti og aðstæður verið mjög mismunandi eftir
svæðum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla þá skulu þeir
1

tilkynna skólanum um það og viðkomandi skólabílstjóra, séu þau í skólaakstri, og lítur skólinn á slík
tilvik sem eðlileg forföll.
Skólinn er ávallt opinn þó að skólaakstur geti fallið niður, skóla er ekki aflýst nema tilmæli komi frá
almannavörnum um að fólk skuli halda sig heima.

Bruni
Ef eldur verður laus í skólahúsnæðinu eða ef eldvarnarkerfið gefur slíkt til kynna verður skólinn
rýmdur tafarlaust. Í hverju rými er spjald sem sýnir öruggustu útgönguleið. Nemendur og starfsmenn
yfirgefa skólann og safnast saman á söfnunarsvæðum A og B. Þeir skilja eftir allt sitt dót og hugsa um
það eitt að komast út á öruggan hátt. Nemendur og starfsmenn fara eftir gildandi ráðleggingum um
rýmingu húsnæðis í eldsvoða t.d. með því að kanna hitastig og stöðu elds og reyks í húsnæðinu. Ef
ferðast þarf um rými sem reykur er í verður reynt að tryggja að nemendur fari með gólfum. Kennarar
taka með sér bekkjarskrár og gera manntal á söfnunarsvæði til þess að tryggja að enginn hafi orðið
eftir inni. Bruni er tilkynntur á hefðbundinn hátt til Neyðarlínu. Á meðan beðið er eftir slökkviliði
annast starfsmenn skólans nemendurna og koma þeim í skjól í nærliggjandi byggingum. Starfsmenn
reyna síðan eftir föngum að tryggja að allir nemendur komist til síns heima með öruggum hætti.

Jarðskjálfti á skólatíma
Ef jarðskjálfti dynur yfir á skólatíma ber nemendum og kennara að leita skjóls undir kennsluborðum
og að öðru leyti að hlífa sér eftir föngum. Húsnæðið er rýmt samkvæmt rýmingaráætlun. Rýming
skólans fer fram sem hér segir: Nemendur og starfsmenn yfirgefa skólahúsið eftir stystu mögulegri
opinni leið sem finnst. Rýmingarleiðir eru festar á veggi við útgöngudyr hverrar kennslustofu. Kennari
reynir að halda ró sinni og aðstoðar nemendur eftir föngum. Kennari tekur með sér nemendaskrá út
úr skólanum og heldur utan um nemendahópinn. Nemendur og starfsmenn safnast saman á
söfnunarsvæðum A og B. Kennarar taka manntal til þess að tryggja að allir nemendur hafi komist út.
Ef slys hefur orðið eða ef einhverra er saknað verður það tilkynnt til björgunaraðila eins fljótt og unnt
er. Starfsmenn munu að sjálfsögðu hefja aðgerðir til aðstoðar eins og aðstæður leyfa. Tryggja verður
þó að slíkar aðgerðir orsaki ekki meiri hættu.
Ef illviðri geisar þegar jarðskjálfti ríður yfir verður reynt að leita skjóls í Smíðastofunni sem er
léttbyggt timburhús og ætti að standast jarðskjálfta nokkuð vel. Varast ber að leita skjóls undir háum
húsveggjum og í nágrenni við glugga. Starfsmenn skólans munu annast um nemendur uns þeir verða
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sóttir af foreldrum eða forráðamönnum. Ef jarðskjálfti verður í frímínútum verða nemendur látnir
safnast saman á söfnunarsvæðunum og hefðbundið ferli fer í gang.

Önnur vá s.s. eldgos, flóð, eitranir, hryðjuverk o.fl.
Um aðra vá sem dunið getur yfir samfélagið á skólatíma gilda hefðbundin viðbrögð sem snúast fyrst
og fremst að því að tryggja nemendum sem mest öryggi. Ætíð verður reynt að vinna úr öllum slíkum
málum í samráði við foreldra, lögreglu, björgunarlið eða hvern þann aðila sem komið getur að liði.

Neyðarupplýsingar
Mikilvægt er fyrir starfsemi skólans að hafa staðgóðar upplýsingar um hvar hægt sé að ná í
aðstandendur nemenda ef slys eða aðra vá ber að höndum á skólatíma. Einnig er mikilvægt að fá
vitneskju um hvort nemendur séu haldnir einhverjum líkamlegum kvillum sem hugsanlega geta
truflað þá í leik og starfi. Neyðarupplýsingar eru geymdar á kennarastofu skólans. Leitað er eftir
neyðarupplýsingum um nýja nemendur.
Munið að neyðarupplýsingarnar eru fyrst og fremst hugsaðar nemendum til öryggis.
Í byrjun hvers skólaárs útbýr ritari möppu fyrir hverja kennslustofu sem inniheldur skrá yfir viðbrögð
og nafnalista allra nemenda í skólanum og kemur þeim fyrir í hverri skólastofu.
Árlega er æfing á rýmingaráætlun. Nemendur og starfsmenn taka þátt í æfingum í viðbrögðum við
ofangreindum hættum. Leitast verður við að hafa samráð við fagaðila um skipulag og úrvinnslu
æfinganna.

Söfnunarsvæði
Ef nemendur og starfsfólk þurfa að yfirgefa skólahúsið í skyndi vegna bruna, jarðskjálfta eða annarrar
hættu sem steðjað getur að, er skylt að safnast saman á eftirtöldum stöðum þ.e. uns manntal hefur
farið fram og ákvörðun verið tekin um aðrar ráðstafanir.
Svæði A: Aðalskóla húsnæði auk Myndmenntastofu, handmenntastofu, smíðastofu, Íþróttahúss og
sundlaugar
Söfnunarsvæði A er á bílastæði við Íþróttahús næst Langholtsvegi
Svæði B: Kennslustofur í Félagsheimili
Söfnunarsvæði B er á lóð fyrir framan Félagsheimilið næst Langholtsvegi
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Rýmingaráætlun fyrir Flúðaskóla
Í Flúðaskóla er viðurkennt brunaviðvörunarkerfi og neyðarlýsingar.
1. Þegar brunakerfið fer í gang fara nemendur strax í röð í stofunni. Kennari og
nemendur bíða í stofu á meðan skólastjóri slekkur á kerfinu og aðgæta hvaðan boðið
kemur.
2. Ef ekki er um eldsvoða eða hættuástand að ræða kemur skólastjóri þeim boðum til
skila.
3. Ef um eld er að ræða fer kerfið strax aftur í gang og skal þá rýma skólann
samkvæmt áætlun.
4. Skólastjóri eða umsjónarmaður hafa samband við slökkvilið í síma 112, tilkynna um
eld eða gefa skýringar á brunaboðinu. Ritari tekur með sér skráningarbók fjarvista.
5. Kennari athugar hvort leiðin er opin/greiðfær og tekur með sér skrá yfir viðbrögð,
nafnalista og lokar öllum dyrum.
6. Nemendur fara hvorki í skó né yfirhafnir.
7. Nemendur ganga út á söfnunarsvæðið (bannað að hlaupa) í röð á eftir kennara
sínum.
8. Annað starfsfólk og kennarar sem ekki eru með nemendahópa rýmir skólann, fer á
söfnunarsvæðið og myndar keðju fyrir framan nemendur.
9. Kennarar fara yfir nafnalista og aðgæta hvort öll börnin hafa komist út. Ef einhvern
vantar skal kennari tilkynna það aðstoðarskólastjóra sem er yfirmaður
söfnunarsvæðis.
10. Slökkvilið kemur á staðinn, skólastjóri eða staðgengill gefur varðstjóra upplýsingar um
hvort og þá hve margir nemendur hafa orðið eftir inni og hugsanlega staðsetningu
þeirra.
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11. Farið er með nemendur og starfsfólk af svæðinu í íþróttahúsið eða Félagsheimili eftir
ákvörðun varðstjóra slökkviliðs.
12. Ef eldur kemur upp í frímínútum eða hádegishléi aðstoðar starfsfólk nemendur að
komast stystu leið út.Umsjónarkennarar halda utan sinn hóp ef þeir eru ekki á
staðnum skipa skólastjórnendur hópstjóra fyrir viðkomandi hóp. Þeir safna sínum
nemendum saman úti á söfnunarsvæði A og raða sér eftir árgöngum. Ritari sér um að
taka með sér neyðarmöppu sem staðsett er hjá honum.
Sá aðili sem síðastur fer út úr hverri stofu skal loka öllum dyrum á eftir sér til að draga úr
reykflæði um bygginguna og hindra útbreiðslu elds eins og hægt er.
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Verkaskipting
Hver gerir hvað?
Skólastjórnendur ásamt húsverði sjá um að rýmingaráætlun sé í lagi að hausti og uppfæri
breytingar eftir brunaæfingu. Taka tíma á æfingum. Ritari sér um að uppfæra nafnalista að
hausti og koma þeim í möppu ásamt rýmingaráætlun og koma þessu í allar kennslustofur.
Skólastjóri
Stjórnar rýmingu skólahúsnæðis og hefur samskipti við 112 og slökkvilið.
Aðstoðarskólastjóri
Er yfirmaður á söfnunarsvæði og fær upplýsingar hjá kennurum hvort allir hafi skilað sér á
svæðið. Hefur umsjón með talningu starfsmanna.
Ritari
Ber ábyrgð á að koma með neyðarmöppu og forfallalista nemenda á söfnunarsvæði og
aðstoðar aðstoðarskólastjóra við manntal
Stuðningsfulltrúar
Aðstoða kennara við að koma nemendum skipulega út. Þeir fylgja þeim nemendum eða
námshópum sem þeir starfa með hverju sinni.
Kennarar
Vinna samkvæmt rýmingaráætlun. Raða nemendum eftir bekkjarlistum þegar komið er út á
plan þrátt fyrir að hafa borið ábyrgð á blönduðum hópi í kennslu.
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Minnisatriði
 Kennari fer síðastur út úr stofu og lokar hurðum.
 Bekkjarlistar eiga að vera í viðbragðsmöppu í hverri stofu
 Við bruna er hættulegast að krakkar undir 10 ára aldri feli sig til dæmis inn í skápum
og skúmaskotum.
 Ekki má nota lyftur í eldsvoða.
Mikilvægt er að starfsfólk:


Kynni sér þessa áætlun



Læri sitt hlutverk



Aðstoði við framkvæmd áætlunarinnar
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Umhverfi og slysavarnir
Það er stefna Flúðaskóla að allt starfsumhverfi hans sé hættulaust, bæði fyrir nemendur og
starfsmenn. Það er stefna skólans að allir nemendur og allir starfsmenn hans hafi þekkingu á
og æfi rétt viðbrögð við hvers konar vá sem yfir getur dunið á skólatíma.
Skólalóðin og leiktæki skólans þurfa að vera aðlaðandi og þannig úr garði gerð að þau skapi
ekki hættur. Í þeim málum er reynt að fylgja gildandi reglum og leiðbeiningum fagfólks.
Það er krafa skólans, að allt umhverfi hans þ.m.t. leiksvæði, göngustígar og almennt aðgengi
að skólanum sé vel upplýst í skammdeginu. Það er einnig krafa skólans að stöðugt sé unnið
að hálkueyðingu á skólalóð og öðrum ferðaleiðum nemenda þegar þurfa þykir.
Stöðugt er unnið að því að lagfæra skólahúsið og er þá haft að leiðarljósi að skólahúsið hæfi
þeim nemendum sem þar starfa og að þar leynist ekki slysagildrur.
Í frímínútum er gæsla á skólalóð og á skólagöngum, þar sem reynt er eftir föngum að afstýra
óhöppum og aðstoða nemendur sem þess þurfa.Leitast er við að nemendur séu undir
leiðsögn eða gæslu kennara eða annarra starfsmanna á meðan á skólatíma stendur.
Nemendur í skólaakstri og í skólaferðum nota öryggisbelti í skólabílum og rútum.
Allir starfsmenn skólans sem starfa með, eða eru í samskiptum við nemendur skulu hafa
undirstöðuþekkingu í skyndihjálp og slysavörnum.
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Viðbrögð við slysum nemenda
Ef nemandi verður fyrir slysi í skóla, eða á skólalóð, og starfsfólki skóla finnst ástæða til að
nemandi fari til læknis er kallað á forráðamann og hann beðinn um að sækja barnið sitt og
gera viðeigandi ráðstafanir.
Ef nemandi slasast eða veikist í ferð á vegum skólans og forráðamaður ekki með í för sjá
ábyrgðarmenn ferðarinnar um að koma honum undir læknishendur og láta forráðamenn
vita. Í skóla skulu öll slys skráð á þar til gerð eyðublöð sem geymd eru hjá ritara.

Minnisatriði við slys á nemendum

 kalla eftir aðstoð annarra
 veita fyrstu hjálp
 hafa samband við neyðarlínu ef þörf þykir
 hafa samband við forráðamenn
 skrá slys á þar til gerð eyðublöð
 ritari tilkynnir slys til tryggingarfélags

Minnisatriði við slysa á starfsfólki
 kalla eftir aðstoð annarra
 veita fyrstu hjálp
 hafa samband við neyðarlínu ef þörf þykir
 ritari tilkynnir slys til tryggingarfélags og vinnueftirlitsins
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