
Viðbrögð við vá - jarðskjálfta 
Ef þú ert innandyra þegar þegar jarðskjálfti byrjar– ekki hlaupa af stað. 

 Haltu kyrru fyrir, mörg slys verða þegar hlaupið er af stað 

 Farðu undir borð og haltu þér í borð 

 Krjúptu niður í horni við burðarvegg eða í hurðaropi við burðarvegg 

 Haltu þig frá gluggum – þeir geta brotnað 

Ef þú er utandyra þegar þú finnur jarðskjálfta – ekki hlaupa inn 

 Vertu áfram úti 

 Ekki vera nálægt háum byggingum sem geta hrunið eða háum trjám 

 Grjóthrun, skriður og snjóflóð geta fallið úr hlíðum og fjalllendi 

 Raflínur geta verið hættulegar – varist að snerta þær 

 Reyndu að komast á opið svæði þar sem byggingar þrengja ekki að 

 

KRJÚPA – SKÝLA - HALDA 

Rýmingaráætlun ef Almannavarnir gefa út viðvörun um hættuástand. 

Upplýsingar eru á:  https://www.facebook.com/almannavarnir/  og www.almannavarnir.is 

Ef ákvörðun um rýmingu verður tekin þá verða foreldrar að sækja börnin í skólann. 

Hlutverk skólastjórnenda: 

 Koma upplýsingum út á allar deildir skv. upplýsingum frá Almannavörnum. 

 Ganga úr skugga um að starfsfólk sé sett við alla innganga leikskólans til að varna því að börn 

hlaupi út. (Inngangar í Heiðarseli eru fjórir, við deildina Hof, við deildina Brekku, við deildina 

Hól og við deildina Bakka). 

 Vera í samskiptum við lögreglu og Almannavarnir. 



 Ákveða og gefa út tímasetningar hvenær nemendur eru sóttir SMS og tölvupóstur sendur 

fyrst á foreldra Hofsbarna, síðan eftir hálftíma á foreldra Hólsbarna, eftir hálftíma á foreldra 

Brekkubarna og að síðustu eftir hálftíma á foreldra Bakkabarna, mikilvægt að þetta sé gert í 

þessari röð og á mismundandi tímum til þess að koma í veg fyrir örtröð 

 Fylgjast með rýmingarferlinu og aðstoða eftir föngum bæði foreldra og starfsfólk. 

 Taka við þeim nemendum sem ekki hafa verið sóttir í safnstofur í sal Heiðarsels og senda 

annað starfsfólk heim. 

 Fara síðastir út úr húsi og ganga úr skugga um að allir séu farnir út, gluggar og hurðir lokaðar, 

útidyr læstar.  

 Veita upplýsingar til lögreglu og Almannavarna um rýmingu skólahúsnæðis. 

Hlutverk starfsfólks: 

 Deildarstjóri/kennarar tekur manntal samkvæmt nafnalista/ipad sem staðsettur er í aðalstofu 

hverrar deildar.   

 Kennari bíður með nemendum inni á deild þar til foreldri eða staðgengill sækir barnið.  

 Kennari merkir við á nafnalista þegar búið er að sækja barn. Börn eru ekki látin í hendur 

annarra en eru á aðstandendalista. Gott að gera ráð fyrir í grunnupplýsingum um barn hvern 

er staðgengil foreldra í neyðaraðstæðum.   

 Gæta þarf þess að ekkert barn fari út af deildinni.  

 Þegar kennari yfirgefur stofuna síðastur þarf að loka gluggum og loka hurðum (ekki læsa). 

 Þegar búið er sækja flest börn verður þeim sem eftir verða safnað í salnum undir stjórn 

stjórnanda. Kennari afhendir nafna- og aðstandendalista.  Þegar búið er að skila þeim sem 

eftir verða í salnum þá getur viðkomandi kennari/starfsmaður farið heim. Leikskólastjóri eða 

aðstoðarleikskólastjóri sjá um skil í salnum. 

 Annað starfsfólk hjálpar til á þeim stað sem það er að vinna á, ef til rýmingar kemur. 

 Safnstaður Heiðarsels er salurinn. 

 

Foreldrar: 

Foreldrar/staðgenglar þurfa að sækja börnin á sínum deildum.  

 Ekkert barn verður sent út án fylgdar foreldris/staðgengils. 

 Leikskólastjóri/starfsmaður verður í leikskólanum þar til búið er að sækja öll börn eða koma 

þeim í öruggt skjól í samvinnu við lögreglu eða björgunarsveit. 

 Foreldrar verða að gera ráð fyrir miklu umferðarálagi í sveitarfélaginu og þá sérstaklega við 

leikskólann komi til rýmingar á skólatíma. Benda má foreldrum á að jafnvel verður fljótlegra 

að koma fótgangandi. 

 Lögreglan mun leitast við að vera með umferðarstýringu við leik- og grunnskóla skóla komi til 

rýmingar. ATH  

 

  



Ef hætta stafar af húsnæðinu þá þarf að rýma 

það eins fljótt og auðið er og tekur 

rýmingaráætlun skólans við: 

 
1. Leikskólastjóri/staðgengill stöðvar kerfi, skoðar í töflu í hvaða rými eldurinn er og hleypur 

þangað. Ef um raunverulegan eld er að ræða þá setur hann kerfið aftur af stað.   

2. Fari brunakerfið aftur af stað skal hefja rýmingu.  

3. Safna börnunum saman og deildarstjóri/staðgengill nær í viðverulista. Viðverulistar eru 

tilbúnir og  plastaðir á hverri deild og tekur manntal á deildinni. 

4. Yfirgefa skólann á söfnunarsvæðin og manntal tekið aftur. 

5. Deildarstjóri/staðgengill af hverri deild kemur upplýsingum til leikskólastjóra með því að 

lyfta upp grænum eða rauðum hring – grænn táknar að allir séu komnir á söfnunarsvæðið 

bæði börn og stafsfólk, rauður gefur til kynna að einhvern vanti. Starfsfólk og börn bíða á 

svæðum þar til fyrirmæli hafa verið gefin. 

6. Leikskólastjóri kemur upplýsingum til slökkviliðs/viðbragsaðila. 

Söfnunarsvæði utandyra eru fjögur: 

 Bakki – litla laut                               

 Hóll - laut 

 Brekka – sandkassi                       

 Hof – laut við girðingu  

Alla daga  þurfa allir að vera með það á hreinu hvaða börn eru fjarverandi og hver er heildartala 

barna á deildinni því þá gengur rýmingaráætlun miklu betur. Deildarstjóri/staðgengill stjórnar 

aðgerðum á deildinni. Karellen innskráningarkerfið og viðverulistar – mikilvægt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Söfnunarsvæði við Heiðarsel 

 

 

 


