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Brunasvæði í miðrými 

Ef brunakerfið fer í gang á strax að hringja í 112 (Steinunn/Guðbjörg) – ef engin 

hætta er á ferðum þarf að láta vita strax.  

Ef brunakerfið fer í gang þarf að athuga hvar logar á brunakerfinu og finna svo 

skynjarann, sá blikkar sem hefur ræst kerfið (Steinunn/Guðbjörg).  

 

Leita þarf mjög vel í öllum skúmaskotum því börnin eiga það til að fela sig ef þau verða 

hrædd, við skilrúm, undir borðum/ bekkjum, út í hornum, bak við hurðir, í skápum og 

fleiri stöðum. 

Loka þarf öllum hurðum þegar búið er að leita til að hindra útbreiðslu elds og reyks. 

 

Svæði.    A) plan.   B) plan. 

1. Salur, listakrókur,  Ragnhildur   Steinunn 

2. Starfsmanna wc  Ragnhildur   Steinunn   

3. Eldhús, búr/þvottah. Halldóra   Ragnhildur 

4. Sérstuðningsherbergi Halldóra   Ragnhildur   

5. Kaffistofa og forstofa Sissa    Halldóra 

6. Skrifstofa, dótakompa Steinunn   Sissa 

7. Gangur, wc, skápar  Steinunn   Sissa 

 

Einn starfsmaður af hverri deild fer út með kladdann og merkir við börnin sem 

komin eru út. 

Safnast á saman: 

1. Við enda húss – (bílastæðamegin) innan við hliðið,  EÐA eftir aðstæðum. 

2. við dótaskúrinn. 

3. úti í Vigdísarlundi. 

Skólabíll eða rúta frá Sæmundi kemur og flytur börn/starfsfólk í íþróttahúsið.  

Siggi s: 899-6186 / Sæmundur s: 437-1333 (Steinunn/Guðbjörg hringir)  

 

Ef  kviknar í og fara þarf út um glugga þarf starfsmaður að fara út og taka á móti 

börnunum. 

Muna að loka öllum hurðum til að hindra eld. 
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Brunasvæði á Ólátagarði 

Ef brunakerfið fer í gang á strax að hringja í 112 (Steinunn/Guðbjörg) – ef engin 

hætta er á ferðum þarf að láta vita strax.  

Ef brunakerfið fer í gang þarf að athuga hvar logar á brunakerfinu og finna svo 

skynjarann, sá blikkar sem hefur ræst kerfið (Steinunn/Guðbjörg).  

 

Leita þarf mjög vel í öllum skúmaskotum því börnin eiga það til að fela sig ef þau verða 

hrædd, við skilrúm, undir borðum/ bekkjum, út í hornum, bak við hurðir, í skápum og 

fleiri stöðum. 

Loka þarf öllum hurðum þegar búið er að leita til að hindra útbreiðslu elds og reyks. 

 

Svæði.    A) plan.   B) plan. 

1. Innri stofa/geymsla  Anna Stína   Dóróthea   

 

2. Fremristofa   Gudrun   Dóróthea   

           

3. Fataklefi/forstofa/  Helga    Ingi Rúnar  

    salerni 

 

4. Vatikan/gangur  Rannveig   Gudrun   

        

Dóróthea / Gudrun fer út með kladdann og merkir við börnin sem komin eru út. 

Safnast á saman: 

1. Við enda húss – (bílastæðamegin) innan við hliðið,  EÐA eftir aðstæðum. 

2. við dótaskúrinn. 

3. úti í Vigdísarlundi 

Skólabíll eða rúta frá Sæmundi kemur og flytur börn/starfsfólk í íþróttahúsið.  

Siggi s: 899-6186 / Sæmundur s: 437-1333 (Steinunn/Guðbjörg hringir)  

Ef  kviknar í og fara þarf út um glugga þarf starfsmaður að fara út og taka á móti 

börnunum. 

 

Muna að loka öllum hurðum til að hindra eld. 
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Brunasvæði á Kattholti 

Ef brunakerfið fer í gang á strax að hringja í 112 (Steinunn/Guðbjörg) – ef engin 

hætta er á ferðum þarf að láta vita strax.  

Ef brunakerfið fer í gang þarf að athuga hvar logar á brunakerfinu og finna svo 

skynjarann, sá blikkar sem hefur ræst kerfið (Steinunn/Guðbjörg).  

 

Leita þarf mjög vel í öllum skúmaskotum því börnin eiga það til að fela sig ef þau verða 

hrædd, við skilrúm, undir borðum/ bekkjum, út í hornum, bak við hurðir, í skápum og 

fleiri stöðum. 

Loka þarf öllum hurðum þegar búið er að leita til að hindra útbreiðslu elds og reyks. 

 

Svæði.    A) plan.   B) plan. 

1. Innri stofa    Berglind   Sandra 

 

2. Fremri stofa/  Ásdís    Nína 

    Salerni    

 

3. Fataklefi/geymsla  Sandra    Berglind 

     

4. Salerni á gangi/gangur  Nína         Gunnur 

   /forstofa        

Gunnur / Ásdís fer út með kladdann og merkir við börnin sem komin eru út. 

Safnast á saman: 

4. Við enda húss – (bílastæðamegin) innan við hliðið,  EÐA eftir aðstæðum. 

5. við dótaskúrinn. 

6. úti í Vigdísarlundi. 

Skólabíll eða rúta frá Sæmundi kemur og flytur börn/starfsfólk í íþróttahúsið.  

Siggi s: 899-6186 / Sæmundur s: 437-1333 (Steinunn/Guðbjörg hringir)  

 

Ef  kviknar í og fara þarf út um glugga þarf starfsmaður að fara út og taka á móti 

börnunum. 

Muna að loka öllum hurðum til að hindra eld. 
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Brunasvæði á Sjónarhól 

Ef brunakerfið fer í gang á strax að hringja í 112 (Steinunn/Guðbjörg) – ef engin 

hætta er á ferðum þarf að láta vita strax.  

Ef brunakerfið fer í gang þarf að athuga hvar logar á brunakerfinu og finna svo 

skynjarann, sá blikkar sem hefur ræst kerfið (Steinunn/Guðbjörg).  

 

Leita þarf mjög vel í öllum skúmaskotum því börnin eiga það til að fela sig ef þau verða 

hrædd, við skilrúm, undir borðum/ bekkjum, út í hornum, bak við hurðir, í skápum og 

fleiri stöðum. 

Loka þarf öllum hurðum þegar búið er að leita til að hindra útbreiðslu elds og reyks. 

 

Svæði.    A) plan.   B) plan. 

1. Innri stofa   Þórný    Thelma 

2. Salerni   Ólöf    Þórný 

3. Aðalstofa   Thelma   Ólöf   

4. Fataklefi/geymsla  Ólöf    Þórný 

   

 

Magga/ Ólöf fer út með kladdann og merkir við börnin sem komin eru út. 

Safnast á saman: 

7. Við enda húss – (bílastæðamegin) innan við hliðið,  EÐA eftir aðstæðum. 

8. við dótaskúrinn. 

9. úti í Vigdísarlundi. 

Skólabíll eða rúta frá Sæmundi kemur og flytur börn/starfsfólk í íþróttahúsið.  

Siggi s: 899-6186 / Sæmundur s: 437-1333 (Steinunn/Guðbjörg hringir)  

 

Ef  kviknar í og fara þarf út um glugga þarf starfsmaður að fara út og taka á móti 

börnunum. 

 

 

Muna að loka öllum hurðum til að hindra eld. 


