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Rýmingaræfing í Garðaskóla  
17. september 2015 

SAMANTEKT SKÓLASTJÓRA Í KJÖLFAR ÆFINGAR 

Rýmingaræfing var haldin í Garðaskóla fimmtudaginn 17. september 2015. Æfingin var undirbúin og skipulögð 
af áfallaráði skólans. Áfallaráð fór yfir viðbragðs- og rýmingaráætlun Garðaskóla í upphafi skólaársins, uppfærði 
texta og gerði lagfæringar innan skólans eftir því sem nefndarmenn komu auga á þörf fyrir slíkt. Meðal atriða 
sem ákveðið var að uppfæra í áætluninni og vinna betur að í rýmingaræfingu haustsins voru: 

 Kaupa fleiri vasaljós sem geymd eru hjá stjórnendum og námsráðgjöfum 

 Setja inn inn upplýsingar á starfsmannaspjöld í Námfúsi um þann aðstandanda sem hafa á samband 
við ef slys eða önnur áföll ber að hendi við störf í skólanum. Skólastjóri ber ábyrgð á úrbótum. 

 Fá slökkvilið til samstarfs við rýmingaræfingu. Vigdís Björk Agnarsdóttir var tengiliður. 

 Ítrekar við Eignasjóð bæjarins athugasemdir sem gerðar voru varðandi brunabjöllur og nokkrar 
rýmingarleiðir eftir rýmingaræfingu haustið 2014. Umsjónarmaður fylgir eftir. 

 Skerpa á verklýsingum skólaliða til að tryggja að engin rými verði ókönnuð við rýmingu. 
Umsjónarmaður fylgir eftir. 

 Bætt yrði úr skipulagi nemenda í raðir við komu í íþróttahús sem er það svæði sem tekur við 
nemendum og starfsfólki við rýmingu. 

Ritari uppfærði áfallamöppur hússins sem og neyðarmöppu sem notuð er við rýmingu og geymd er á skrifstofu 
skólans. 

Skólastjóri vinnur að því að úrbætur verði gerðar í Námfúsi svo upplýsingar um nánustu aðstandendur 
starfsmanna séu aðgengilegar lykilstarfsmönnum (ritara og stjórnendum). 

Vigdís Björk Agnarsdóttir var tengiliður við slökkvilið sem kom á staðinn við brunaútkallið. Fyrir æfinguna bað 
slökkvilið um að kortum af skóla yrði bætt í neyðarmöppu og var það lagfært strax. Í kjölfar æfingar hrósuðu 
slökkviliðsmenn starfsmönnum Garðaskóla fyrir gott skipulag og vel útfærða æfingu. Þeir bentu á að skipa þyrfti 
rýmingarstjóra, t.d. skólastjóra og umsjónarmann húss og gott væri að þeir væru klæddir í áberandi, græn vesti 
til að þekkjast úr í mannfjöldanum. Umsjónarmanni falið að festa kaup á slíkum vestum. 

Umsjónarmaður útvegaði þau vasaljós sem upp á vantaði. Hann fór yfir skilaboð um úrbætur til Eignasjóðs og 
ítrekaði það sem þurfti enn að laga. Einnig endurbætti hann verklýsingar skólaliða og fór yfir verkferla með 
þeim áður en rýmingaræfingin var haldin. 

Deildarstjórar árganga fóru yfir skipulag kennara og nemenda við komu í íþróttahús og endurbættu það. 

Á kennarafundi rúmri viku fyrir æfinguna var rýmingaráætlun skólans rifjuð upp og kennurum bent á hvar þeir 
gætu kynnt sér hana betur. Í kjölfar umræðu um hvort rýma ætti nokkrar stofur út á lágu þök skólans var 
ákveðið að breyta frá þeirri áætlun og láta alla kennara fylgja nemendum út um ganga skólans. Helsta ástæðan 
var sú að ný klæðning á þökunum er úr mjög grófu grjóti og starfsfólk hafði áhyggjur af því að nemendur myndu 
eiga erfitt um gang þar úti. 

Kennarar fengu nákvæma tímasetningu æfingar með góðum fyrirvara og nemendur og forráðamenn fengu 
tilkynningu um að rýming yrði æfð í vikunni 14.-18. september. Öryggismiðstöðin var að venju látin vita af 
æfingunni og slökkviliðið einnig að þessu sinni. Starfsfólk í íþróttamiðstöðinni Ásgarði var einnig í samstarfi um 
æfinguna þar sem hópnum er safnað saman þar við rýmingu. 
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Þar sem æfinging fór fram í umsjónartíma var ljóst að allir nemendur yrðu þátttakendur að þessu sinni. Það var 
framför frá æfingu síðasta árs sem fór fram á kennslutíma þar sem óvenju margir nemendur í 9. og 10. bekk 
voru ekki mættir í skólann vegna þess að stundaskráin var þannig skipulögð. Nemendur æfðu útgönguleiðir út á 
skólalóð, gengu yfir í íþróttahúsið í Ásgarði og röðuðu sér upp hjá umsjónarkennara í stóra salnum. 
Deildarstjórar og ritari tóku á móti hópunum og héldu utan um manntal. Útikennslustofur voru rýmdar eins og 
aðrar kennslustofur.  

Viðvörun var sett af stað kl. 10.00 fimmtudaginn 17. september. Allir nemendur og starfsmenn yfirgáfu húsið 
skv. rýmingaráætlun á yfirvegaðan hátt. Rýming tók innan við 4 mínútur. Slökkviliðsmenn komu að skólanum úr 
tveimur áttum, fundu skólastjóra og umsjónarmann og fylgdust með flæði nemenda og starfsfólks út í Ásgarð. 
Rætt var um erfitt aðgengi að skólanum vegna framkvæmda á lóðinni og fjöld bíla í bílastæðum en 
slökkviliðsmenn gerðu lítið úr þeim vanda. Skólastjóri fór svo í Ásgarð og þakkaði nemendum og starfsfólki fyrir 
vel heppnaða æfingu, nemendur tóku þá örlítið lengdar frímínútur og nokkur hópur starfsmanna settist saman 
á kaffistofu og ræddi um hvernig æfingin hefði gengið og hvað hefði betur mátt fara. Almenn ánægja var með 
hversu vel æfingin hafði tekist en nokkur minniháttar atriði nefnd sem úr mætti bæta: 

 Kort af skólanum þarf að vera til staðar við viðvörunartöflu í anddyri skólans. Umsjónarmaður gengur 
frá. 

 Bæta þarf inn í rýmingaráætlun að skólastjóri hitti slökkvilið við neyðartöfluna. Skólastjóri uppfærir. 

 Afgreiðslufólk í Ásgarði var ekki hjálplegt við komu fyrstu starfsmanna, virtust ekki vita hvert þeirra 
hlutverk var. Skólastjóri mun ræða við forstöðumenn íþróttahússins í aðdraganda næstu æfingar. 

 Mikilvægt er að nemendur setjist þegar komið er í salinn svo auðveldara sé að fá yfirsýn yfir hópinn. 

 Taka út úr áætluninni skilaboð um rýmingu út á lágu þökin. Skólastjóri uppfærir. 

 Enn má skerpa á uppröðun í salnum í Ásgarði. Mikilvægt að skilgreina svæði starfsmanna í 
íþróttahúsinu, að þeir séu allir á sama stað (nema umsjónarkennarar sem halda utan um bekki sína) 
svo auðvelt sé að kalla þá til ýmissa verka. Skólastjóri skoðar með deildarstjórum. 

 Neyðarmappa skrifstofu var ekki nógu vel uppfærð. Í hana þarf að bæta starfsmannalista. Ritari og 
deildarstjórar munu fara yfir þetta. 

 Æskilegt er að bæta lásamál í húsnæði skólans og fækka lyklum til að fækka þeim dyrum sem þarf 
sérlykil til að opna. Umsjónarmaður og skólastjóri munu kanna þetta mál. 

 Nauðsynlegt er að fara yfir rýmingarmyndir í öllum kennslustofum og rýmum. Skólastjóri mun fylgja 
því eftir. 

 

24. febrúar 2016 
Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 


