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HLUTVERK LYKILSTARFSMANNA 
 

Aðstoða ef upp kemur vá. Lykilstarfsmenn búa yfir þekkingu á öryggiskerfi skólans og 

flóttaleiðum. Þeir hafa þekkingu á notkun slökkvitækja og grunnþekkingu á fyrstu hjálp 

 

LYKILSTARFSMENN Á EINSTÖKUM SVÆÐUM 

 112 ef vá 

 Upplýsingagjöf til stjórnenda ef falsboð eða bilun 

 Að beina fólki á réttar flóttaleiðir komi upp vá 

 Að reyna að tryggja tæmingu svæðis 

 Að þekkja staðsetningu  slökkvitækja og kunna að nota þau 

 

FLAKKARAR 

 112 ef vá 

 Upplýsingagjöf til stjórnenda ef falsboð eða bilun 

 Ábyrgð á tengisvæðum 

 Að reyna að tryggja tæmingu svæðis sem þeir eru á 

 Að þekkja staðsetningu slökkvitækja og kunna að nota þau 

 

STJÓRNUN 

 Samhæfing aðgerða 

 112 ef vá 

 Tilkynningar til öryggisfyrirtækis 

 Ábyrgð á rýmingu skólans 

 Tryggja aðkomu slökkviliðs, sjúkraliðs og lögreglu 

 Upplýsingar til starfsmanna, nemenda og aðstandenda eftir því sem við á  

 Fræðsla um öryggismál, aðlögun aðgerðaáætlunar, endur- og símenntun 

 Skráning atvika í öryggisbók 

 Tryggja að öryggishatturinn sé alltaf í húsi hjá æðsta öryggisstjórnanda hverju sinni 

 

Reykskynjari 

jónískur 
Reykskynjari

optískur 
Flóttaleið 

grænt skilti 

Brunaboði Slökkvitæki 



BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIÐ 
 

 

 

 

 

 

  

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIÐ 

GEFUR BOÐ 

ALLIR LYKILSTARFSMENN

N 

STJÓRNANDI 

Fara út um 

greiðfærustu flóttaleið 

Tryggja rýmingu og 

meta ástand. Upplýsa 

stjórnanda 

Fer að stjórntöflu og 

aðgætir boðin. Aflar 

upplýsinga. 

FALSBOÐ 

-TRYGGT ÁSTAND- 

ELDUR 

-ÓTRYGGT ÁSTAND- 

Stöðva bjöllur 

Hringja í vaktstöð 
Stjórnandi sér um það. Sími: 5335533 

Gefa upplýsingar um atvikið 
Skrifstofa skólans, upplýsingakerfi 

Skrá atvik í þjónustubók 
Rekstrarstjóri sér um það 

Hringja í 112 

Slökkva eld ef það er öruggt, 
Lágmarka tjón. Lykilstarfsmenn aðstoða fólk 

Stjórnandi tekur á móti 

slökkviliði 
Stjórnandi: Tryggir aðkomu slökkviliðs, 

upplýsingar um skóla og geymslu hættulegra 

efna 

Aðgerðir undir stjórn slökkviliðs 
Stjórnandi: Upplýsingagjöf.  

Lykilstarfsmenn: Aðhlynning 

Neyðarnúmer: 112.  Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins  www.shs.is – sími: 5283000.  Securititas – sími: 5335533 

http://www.shs.is/


ÍÞRÓTTAÁLMA OG TÖLVUSTOFUR  
 

FLÓTTALEIÐIR 

Merktar flóttaleiðir á 

svæðinu eru tvær en auk 

þess er hægt að flýja í 

gegn um íþróttasal, eða út 

um aðalinngang. Best og 

öruggast er að halda sig 

við merktar flóttaleiðir til 

að tryggja að allir skili sér 

út. 

SLÖKKVITÆKI 

Það eru 5 slökkvitæki 

staðsett á svæðinu. Fyrir 

miðjum gangi framan við 

búningsklefa er 9 kg.- 

léttvatnstæki. Við hlið 

skrifstofu baðvarða er 

annað  9 kg léttvatn-

stæki og við inngang að 

tölvustofu 1 er 6 kg 

léttvatnstæki. Það er 

kolsýrutæki í Hellinum 

undir Bjarmalandi og 

vegginn í anddyri við 

útgang í garð er 9 kg 

léttvatnstæki.  

 

BRUNABOÐAR 

Eru í Hálogalandi, 

Bjarmalandi, við inngang 

að Hálogalandi við gang 

baðvarða einnig við 

inngang að Hellinum og 

við dyr út í garðinn. 

FYRSTA HJÁLP 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu baðvarða, kælimottur í kæliskápnum, teppi og bekkur. 

ELDUR 

112 

 

 

Hálogaland 

Anddyri 

Garður 



Hálogaland 
Þjófaskörð 

Jarðsteinn 

JARÐSTEINN, BÓKASAFN OG KATTHOLT 
 

FLÓTTALEIÐIR 

Merktar flóttaleiðir á svæðinu eru 

þrjár. Í gegnum Rökstóla niður á 

jarðhæðina, út Þjófaskörðin að 

Þrísteini og niður tröppurnar við U-ið 

að anddyrinu. Auk þess eru opnanlegir 

gluggar í Jarðsteini þar sem stutt er 

niður. Best og öruggast er að halda sig 

við merktar flóttaleiðir til að tryggja að 

allir skili sér út. 

SLÖKKVITÆKI 

Það eru 3 slökkvitæki staðsett á 

svæðinu en þar af er kolsýrutæki við 

afgreiðsluborð á kaffistofu 

starfsmanna. Framan við inngang að 

Kattholti er 9kg léttvatnstæki og á 

hægri hönd við inngang að bókasafni 

er 9 kg léttvatnstæki. 

BRUNABOÐAR 

Eru inn af Rökstólum, í Kattholti, við 

inngang að bókasafni (vinstra megin) 

Bjarmalandi og móts við skápa 

starfsfólks á ganginum milli bókasafns 

og skrifstofu. 

FYRSTA HJÁLP. 

Það er sjúkrakassi á skrifstofu  

ELDUR 

112 

 

  

Anddyri 

svalir 

Kattholt 



ÞRÍSTEINN  
 

NEÐRI HÆÐ ÞRÍSTEINS 

FLÓTTALEIÐIR 

Neðri hæð Þrísteins: Á 

neðri hæð Þrísteins eru 

merktar tvær flótta-

leiðir. Önnur er niður 

tröppurnar að félags-

aðstöðu nemenda. Hin 

leiðin er út í Þjófaskörð 

og út um inngang að 

norðaustanverðu. Í 

stofu 24 er flóttaleið út 

um glugga. 

SLÖKKVITÆKI 

Það er 6 kg léttvantsstæki staðsett við tröppurnar út úr Þrísteini.   

BRUNABOÐAR 

Það er brunaboði staðsettur á ganginum inn í Þrístein við suðurgafl á Pálsflögu. 

EFRI HÆÐ ÞRÍSTEINS 

FLÓTTALEIÐIR 

Efri hæð Þrísteins: Á efri hæð Þrísteins er 

merkt flóttaleið, niður tröppurnar. Önnur 

útgönguleið er út um glugga í stofu 28 og 

ómerkt leið er út um gluggann á 

vinnuherbergi félagsfræðakennara (í 

Þrætumóa). 

SLÖKKVITÆKI 

Það er 9 kg léttvatnstæki við inngang að 

Þrætumóa. 

BRUNABOÐAR 

Það er brunaboði staðsettur við inngang 

að Þrætumóa við hliðina á slökkvitækinu. 

ELDUR 

112 

 

  

Neðri hæð 

Þrísteins 

Þjófaskörð 

Efri hæð Þrísteins 

Anddyri 

Út á þakið hér.. 

24 

28 



KJALLARI ÞRÍSTEINS - NEMENDAAÐSTAÐA 
 

 

FLÓTTALEIÐIR 

Það eru tvær merktar 

flóttaleiðir. Önnur er út um 

dyrnar út í garðinn en hin er 

um tröppurnar upp á neðri 

hæð Þrísteins. Þar til viðbótar 

er hægt að komast út um 

glugga í neyð. 

SLÖKKVITÆKI  

Það er 9 kg léttvatnstæki við 

inngang úr garðinum.  

BRUNABOÐAR  

Brunaboðar eru í Skálholti 

innan við dyrnar, við uppgang í  

Þrístein og í anddyrinu út í 

garðinn.  

ELDUR 

112 

  

Skálholt 

Reykholt 

Framköllun 



LOFTSTEINN 
 

FLÓTTALEIÐIR 

Það er merkt ein flóttaleið niður stigann. Einnig er hægt að fara út á þakið í Hákoti og í kennslustofunum að 

norðanverðu í stofum 15 (merkt) og 20 (ómerkt) er hægt að komast út á þakið yfir Jarðsteini. 

SLÖKKVITÆKI 

Það eru 3 slökkvitæki í Loftsteini. Það er 6 kg kolsýrutæki í stofu 17 (eðlisfræðistofu) og í ljósritun framan við 

skrifstofu kennslustjóra er bæði 2 kg kolsýrutæki og 9 kg léttvatnstæki. 

BRUNABOÐAR 

Það er brunaboði á veggnum hægra megin þegar komið er upp í Loftstein og annar á ganginum við stofu 15. 

ELDUR 

112 

  

Út á þakið 

Út á þakið geymsla 

eðlisfræðistofa 

15 20 



LANGHOLT OG NÁSTRÖND 
LANGHOLT  

FLÓTTALEIÐIR 

Það er merkt flóttaleið í stofu 8 

(efnafræðistofa) en einnig er útgangur við 

stofu 4. Þá er leið úr Langholti eftir ganginum 

á Náströndinni í átt að Anddyri skólans. 

Hurðir eru við allar stofur í Langholti og hægt 

að fara þar út í neyð. Einnig er hægt að fara 

út um veltiglugga í stofunum ef eldur er á 

ganginum. 

SLÖKKVITÆKI 

Það eru 4 slökkvitæki á svæðinu. Í stofu 8 er 

5 kg kolsýrutæki við inngang að Vítiskletti. 

Einnig er í þeirri stofu, við inngang, 6 kg 

dufttæki. Þar er einnig eldvarnarteppi og 

sturta. Á ganginum við stofu 6 er 9 kg 

léttvatnstæki. Á ganginum við stofu 4 er 9 kg 

léttvatnstæki.  

BRUNABOÐAR 

Það eru brunaboðar við allar útgöngudyr í Langholti. 

FYRSTA HJÁLP. 

Það er teppi og bekkur í Mikla hvelli.  

NÁSTRÖNDIN 

FLÓTTALEIÐIR 

Það eru merktar tvær 

flóttaleiðir. Önnur er í átt að 

Langholti og hin er í átt að 

anddyri skólans. Hægt er að 

fara út um felliglugga í stofum 

9 og 10  út í garðinn ef eldur er 

á ganginum. 

SLÖKKVITÆKI 

Í stofu 9 er 2 kg kolsýrutæki og 

eldvarnarteppi. Í vinnuherbergi 

milli stofa 9 og 10 er  6 kg 

léttvantstæki. 

BRUNABOÐAR 

Það er brunaboði á Náströndinni við inngang að stofu 10. 

ELDUR 

112 

efnageymsla 

Gnoðarvogur 

Náströndin 

Aðalinngangur MS 

Langholt 

ATHUGIÐ! 

Hurð að efnageymslu 

skal ætíð vera lokuð 

komi upp vá  



SKYNDILEG VEIKINDI EÐA SLYS 

Ef kalla þarf til sjúkrabíl eða aðra utanaðkomandi hjálp 

 

Fyrstu viðbrögð 

Viðkomandi starfsmaður hlúir að nemanda og tryggir að haft sé samband við skrifstofu til að aðstoð berist.  

Skrifstofan hringir á sjúkrabíl ef þörf er á því og lætur rektor eða eftir atvikum staðgengil hans vita strax. Sá 

aðili ber ábyrgð á að næstu skrefum sé fylgt. 

Það sem þarf að gera í svona atvikum 

1. Hlúa að nemanda þar til hjálp berst og fá nafn og símanúmer nemanda til þess að hægt sé að hafa 
samband. 

2. Tryggja að skilaboð berist hratt til skrifstofu sem kallar á hjálp (sími innanhúss = 300, beinn sími = 
5807300). 

3. Koma skilaboðum til rektors/staðgengils (skrifstofa) 
4. Tryggja aðgengi sjúkrabíla að skólanum (starfsmaður) 
5. Vera til staðar og taka á móti sjúkraflutningamönnum (stjórnandi) 
6. Beina nemendum frá sjúklingi þannig að leiðin sé greið (starfsmaður) 
7. Fylgja sjúklingi alla leið. Ef ekki hefur náðst í aðstandenda þarf starfsmaður úr skólanum að fylgja 

nemandanum á sjúkrahúsið og reyna að tryggja að haft sé samband við aðstandenda. Ef 
aðstandandi er til staðar þarf biðja viðkomandi um að leyfa okkur að fylgjast með (stjórnandi). 

 

Eftirfylgni 

 Hafa samband við aðstandendur og fá upplýsingar um líðan nemandans (skrifstofa). 

 Tilkynna innan skólans þeim sem þurfa að fá upplýsingar um atvikið (skrifstofa, námsráðgjafi eða 
stjórnendur eftir atvikum). 
 

Tæki til aðhlynningar 

Sjúkrakassar eru á skrifstofu og hjá íþróttakennurum.  

Kæliumbúðir eru hjá íþróttakennurum.  

Legubekkir eru hjá námsráðgjafa, hjá íþróttakennurum, á skrifstofu, uppi í ljósritun, sófi er á 

vinnuherbergi sögu- og eðlisfræðikennara, beddar eru í Þrísteini og Langholti. Teppi eru hjá 

íþróttakennurum og hjá námsráðgjafa, á skrifstofu og úti í Þrísteini.  

 

Fylgja þarf málinu eftir alla leið!  

 

Betra er að kalla á sjúkrabíl einu sinni of oft en einu sinni of sjaldan 

 



HELSTU GERÐIR SLÖKKVITÆKJA 
Duftslökkvitæki 
Eru öflug alhliða slökkvitæki ætluð fyrir alla elda, þau eru helst notuð í atvinnurekstri þar sem sérstök áhætta er til 

staðar m.a.í vélarúmum skipa, í bílum og víðar. Duftslökkvitæki eru einnig víða notuð sem heimilisslökkvitæki einkum 

ef notað er gas til eldunar eða hitunar. Þau eru fáanleg 2 kg, 6 kg og 9 kg 

 

Léttvatnsslökkvitæki 

Innihalda vatn með íblöndunarefni sem myndar froðu þegar sprautað er úr tækinu. Þau eru ætluð fyrir A & B elda og 

henta mjög víða, þau eru mikið notuð í atvinnuhúsnæði hvort heldur er   í   skrifstofum,   verslunum   eða   

iðnaðarhúsnæði. Léttvatnsslökkvitæki henta mjög vel sem heimilisslökkvitæki.  Þau eru fáanleg 6 ltr og 9 ltr. 

 

Vatnsslökkvitæki 

Innihalda hreint vatn og eru eingöngu ætluð fyrir A elda, þau eru helst notuð í skrifstofu og verslunarhúsnæði, einnig 

í skólum og hótelum. Vatnsslökkvitæki eru 9 ltr.  

Kolsýruslökkvitæki   
Kolsýruslökkvitæki innihalda CO2  (koltvísýring). Þau eru ætluð fyrir B elda og henta einnig vel 

á eld í ýmiskonar rafbúnaði t.d. rafmagnstöflum, rafmóturum  ofl.  Kolsýruslökkvitæki eru  

einkum  notuð  í atvinnuhúsnæði hvort heldur er í skrifstofum, verslunum eða 

iðnaðarhúsnæði. Þau eru fáanleg 2 kg. og 5 kg. 

 

  

  



Viðbrögð við jarðskjálfta 
(Tekið af vef Almannavarna ríkisins, desember 2009) 

Innandyra  
Við jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingu. Reynið frekar að leita skjóls og vera kyrr á öruggum 

stað innandyra t.d. út  í horni við  burðarveggi fjarri gluggum. Ef þú er sofandi og vaknar upp við jarðskjálfta, haltu þá 

kyrru fyrir og notaðu  kodda til að verja höfuðið. Ef það verður jarðskjálfti hafið þá eftirfarandi í huga: 

Húsgögn 
Varist húsgögn sem geta hreyfst úr stað. 

Innihald skápa 
Varist hluti sem detta úr hillum og skápum, sérstaklega í eldhúsi. 

Ofnar og kynditæki 
Haldið ykkur fjarri ofnum og kynditækjum sem hendast út af festingum. 

Lyftur  
Notið ekki lyftur og látið fara yfir þær eftir að jarðskjálfti hefur orðið þar sem lyftur skekkjast oft í jarðskjálfta.  

Rúðbrot 
Varist stórar rúður sem geta brotnað. 

Byggingarhlutar 
Við jarðskjálfta geta hlutar úr byggingunni brotnað af. Haldi ykkur fjarri þeim stöðum í húsinu þar sem hætta er á 

hrynjandi byggingahlutum. 

Gott er að setja á minnið orðaröðina:  KRJÚPA – SKÝLA – HALDA 

Gæta þess að verða ekki fyrir hlutum sem kunna að falla, með því m.a. að: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

Ekki hlaupa um stefnulaust innandyra, né hlaupa út í óðagoti. 

  

Fara út í horn burðarveggja, KRJÚPA þar, 

SKÝLA höfði og HALDA sér ef unnt er. 

 

Fara í opnar dyr, KRJÚPA þar, 

SKÝLA höfði og HALDA sér í karm. 

 

Fara undir borð, KRJÚPA þar, SKÝLA 

og HALDA í borðfót. 



Vá af mannavöldum 
 

 

Ef þú er í skólanum að vinna og heyrir td. alvarlegar hótanir eða verður vitni af alvarlegum verknaði ofbeldismanna.  

 

Að sjálfsögðu á samstundis að hringja í Neyðarlínuna 112. 

 

Mikilvægt er að halda ró sinni og að átta sig á hvar ódæðismaðurinn eða mennirnir eru og hvort þeir eru vopnaðir (til 

dæmis skot-eða eggvopn) og koma þeim upplýsingum til Neyðarlínunnar ef tök eru á. 

Halda ró 
Það er einfalt að segja að menn skuli halda ró sinni, en það er ekki einfalt að halda rónni þegar alvarlegur atburður 

dynur yfir.  En það er mikilvægt að hugsa rökrétt og reyna að halda skelfingunni niðri. 

Reyna að greina aðstæður 
Er einn maður á ferð eða fleiri ?  

Eru ósköpin að gerast hjá þér, í stofunni við hliðina eða einhvers staðar fjarri ? 

Eru nemendur hjá þér í stofunni ?  

Hvert er þitt hlutverk? 
Að tryggja öryggi þitt og nemenda þinna. 

  



 

 



Minnisatriði og athugasemdir 
 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  



 

 

NÚ BER ÉG  

ÖRYGGISHATTINN ! 

MUNA: 112 EÐA TILKYNNA UM FALSBOÐ EÐA BILUN Í SÍMA 5335533 


