
Rýmingaráætlun Menntaskólans í Reykjavík

Ef brunaviðvörunarkerfið fer í gang skal unnið samkvæmt eftirfarandi rýmingaráætlun. 

Athugið að brunakerfið er tengt slökkvistöð. 

Hlutverk kennara og annarra starfsmanna (t.d. á bókasafni, við námsráðgjöf, á skrifstofu) við 
eldsvoða eða aðra vá: 

1. Ef viðvörunarbjöllur fara í gang í frímínútum aðstoða kennarar og annað starfsfólk strax við 
rýmingu.  

2. Kennari vísar nemendum úr stofu á næstu opnu útgönguleið. Kennari þarf að kanna hvaða 
leið er fær. Ef reykur er á flóttaleið skal velja næstu flóttaleið. Ekki nota lyftur. Gólf og 
veggir geta verið brotin eftir jarðskjálfta. 

3. Kennari leiðir hópinn niður á skólalóð og tekur með sér nemendalista. Síðasti nemandi út úr 
stofu er beðinn um að loka á eftir sér. Umsjónarkennari tekur manntal hjá sínum bekk.

4. Kanna þarf hvort einhver þurfi hjálp á leið út, t.d. ef viðkomandi er í hjólastól, með hækjur, 
vegna veikinda eða vegna slyss eftir vá (ekki má nota lyftu, fá skal nemendur til þess að bera 
út stól ef með þarf). 

5. Kennari safnar nemendum saman og fer með þá á viðeigandi stað neðarlega á skólalóð (sjá 
spjald í hverri stofu). 

6. Kennarar hjálpast að við að tryggja að útgönguleiðir teppist ekki og að nemendur fari langt 
frá dyrum eða stigum. 

7. Kennari fer yfir mætingalista og athugar hvort allir hafi skilað sér á réttan stað á lóðinni. Ef 
einhvern/einhverja vantar þarf að láta rektor eða konrektor vita og einnig yfirmann 
slökkviliðs. Yfirmaður þess er klæddur í rautt vesti. 

8. Rektor eða staðgengill hans fer á milli hópa og fær upplýsingar um stöðu mála hjá 
kennurum. Ef einhvern vantar þarf að fá upplýsingar um hvar viðkomandi sást síðast innan 
skólans. 

9. Slökkviliðið kemur á staðinn og stýrir aðgerðum. 

10. Ef veður er vont skal fara með nemendur í húsaskjól eftir að rektor eða konrektor og 
yfirmaður slökkviliðs hafa fengið vitneskju um alla nemendur viðkomandi bekkjar. 
Hugsanleg húsaskjól eru önnur hús skólans, sem eru ekki í hættu, strætisvagnar eða 
verslunar- og veitingastaðir í nágrenninu. 

  



Kynntu þér eftirfarandi:

1. Rýmingaráætlun hvers húss sem þú kennir í. 

   a) Tvær flóttaleiðir eða fleiri í hverju húsi.

   b) Söfnunarsvæði.

2. Útgönguleiðir og björgunarop.

3. Staðsetningu og notkun brunaboða. 

4. Annan neyðarbúnað sem er til staðar, t.d. sjúkrakassa. 

Rýming á skólahúsi

Rektor eða umsjónarmaður skóla hefur samband við slökkviliðið í síma 112, tilkynnir um eld eða 
gefur skýringu á brunaboðinu. Ef um falsboð er að ræða er slökkt á viðvörunarbjöllum sem gefur til 
kynna að hætta sé liðin hjá. 

Kennarar fylgja leiðbeiningum sem eru í hverri stofu og tryggja að enginn sé eftir inni í stofu. Þar 
eru einnig teikningar af útgönguleiðum. Kennari kannar hvaða útgönguleiðir eru færar. Kennari 
hefur mætingarlista með sér úr stofu. Nemendur skilja allt eftir og drífa sig út.  Ef kalt er í veðri er 
rétt að  nemendur taki með sér úlpur en skilji allt annað eftir. 

Rýming á Gamla skóla

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr sem eru tvöfaldar. Allir þurfa að kunna að opna báðar.

2. Bakdyr sem eru einfaldar.

3. Neyðarstigar eru tveir úr Hátíðarsal á annarri hæð, báðir austan megin. 

4. Neyðarstigi er úr kennarastofu á annarri hæð á bak við sófann.

5. Neyðarstigi er á þriðju hæð í norðurenda í glugga við enda gangsins. 

6. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga á jarðhæð. Slökkvilið kemur með stiga að gluggum á 
öðrum hæðum þar sem þess er þörf. 



Rýming á Casa Cristi

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr út á bílastæði kennara við Casa Nova. 

2. Bakdyr í kjallara á móti aðalinngangi, komið út ofan við Fjósið. 

3. Neyðarstigi liggur úr stofu 10 og framhjá eldhúsi og niður í kjallara og þar út. 

4. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga á jarðhæð. Slökkvilið kemur með stiga að gluggum á efri 
hæðum þar sem þess er þörf. 

Rýming á Fjósi

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr. 

2. Út um glugga. 

Rýming á Íþöku

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr. 

2. Út um glugga. 

3. Brunastigi er norðan megin af efri hæð. 

Rýming á Casa Nova

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr út á bílastæði kennara við Casa Nova.

2. Dyr við hringstiga út á Bókhlöðustíg.  

3. Út um gang í tengibyggingu að dyrum út á Þingholtsstræti. 

4. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga á jarðhæð. Slökkvilið kemur með stiga að gluggum á efri 
hæðum þar sem þess er þörf. 



Rýming á Elísabetarhúsi

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr út á Þingholtsstræti. 

2. Dyr við hringstiga í Casa Nova út á Bókhlöðustíg.  

3. Út um gang í tengibyggingu að dyrum út á Bókhlöðustíg eða aðalinngang í Casa Nova.

4. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga á jarðhæð. Slökkvilið kemur með stiga að gluggum á efri 
hæðum þar sem þess er þörf. 

Rýming á tengibyggingu milli Casa Nova og Elísabetarhúss

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr út á Þingholtsstræti. 

2. Dyr við hringstiga í Casa Nova út á Bókhlöðustíg.  

3. Um aðalinngang í Casa Nova.

4. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga á jarðhæð. Slökkvilið kemur með stiga að gluggum á 
annarri hæð þar sem þess er þörf. 

Rýming á íþróttahúsi

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr út á bílastæði kennara við Casa Nova.

2. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga. Slökkvilið kemur með stiga að gluggum þar sem þess er 
þörf.  

Rýming á Villa Nova

Útgönguleiðir eru: 

1. Aðaldyr út á bílastæði kennara við Casa Nova. 

2. Aðrar flóttaleiðir eru út um glugga sem er einfalt á jarðhæð. Slökkvilið kemur með stiga að 
gluggum á efri hæðum þar sem þess er þörf.  

Uppfært 18.10.2011.


