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Í viðbragðs og áfallaáætlun Garðaskóla er gerð grein fyrir hlutverki áfallaráðs og lýsingar gefnar á 

verkferlum sem viðhöfð eru þegar starfsfólk og nemendur þurfa að bregðast við áföllum og 

hættuástandi.  

Viðbragðs- og áfallaáætlun Garðaskóla er að stórum hluta gerð með hliðsjón af aðgerðaráætlun 

Selásskóla. Áætlun Garðaskóla var síðast uppfærð í október 2018. 

http://www.selasskoli.is/index.php/um-skolann78/skolanamskra
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8.3.1 Hlutverk áfallaráðs Garðaskóla 
1. Skilgreina mögulegar aðstæður/hættur sem geta skapast í Garðaskóla.  

2. Útbúa og hafa tiltæka áætlun um viðbrögð og kynna starfsmönnum og nemendum skólans áætlunina.  

3. Búa til og viðhalda vinnuáætlun svo bregðast megi við ef bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir 

atburðir gerast sem kunna að valda áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögðum.  

4. Meta í hvaða tilfellum eða aðstæðum þurfi að grípa til áfallaáætlunar. 

5. Sjá um verkstjórn ef áföll eða slys verða eða ef válegir atburðir gerast. 

6. Standa að og skipuleggja fræðslu um áfallahjálp fyrir starfsfólk skólans og tryggja að kennarar eða annað 

starfsfólk fái stuðning og aðstoð í erfiðum málum sem þeim kunna að berast. 

7. Gera áætlanir um hvernig bregðast skuli við náttúruhamförum, gerð rýmingaráætlun, hvernig skuli 

standa að brunaæfingum og gera áætlun um varnir gegn smitsjúkdómum í heimsfaraldri.  

Fastir fundir áfallaráðs eru í lok ágúst/byrjun september ár hvert. Farið er yfir áætlanir, gagnabanka, 

hugmyndir um fræðslu, brunaæfing dagsett, farið yfir starfsmannalista og aðstandendur, síðasta 

skólaár gert upp og farið yfir sumarleyfi. Aðrir fundir eru boðaðir þegar tilefni er til en ráðið hittist 

a.m.k. einu sinni á hvorri önn. 

Áfallaráð setur saman viðbragðs- og áfallamöppu Garðaskóla og uppfærir hana eftir þörfum. Í 

möppunni má finna viðbragðs- og áfallaáætlun skólans og ítarefni við hana, t.d. lesefni um viðbrögð 

við sorg og áföllum í lífi nemenda. Mappan er geymd á þremur stöðum í húsnæði skólans: á skrifstofu 

skólans, á skrifstofu deildarstjóra námsvers og á vinnuherbergi samfélagfræðideildar. Auk þess er 

mappa með fundargerðum áfallaráðs og frekari gögnum geymd á skrifstofu skólastjóra. 

Áfallaráð kynnir reglulega forvarnir og viðbrögð við ýmiss konar vá til starfsmanna og bendir þeim á 

fyrirliggjandi gögn. Í upphafi skólaárs er farið yfir veikindi meðal nemenda og viðbrögð við þeim, bent 

á sjúkrakassa og lyfjaskáp á skrifstofu skólans, farið yfir rýmingaráætlun og starfsmenn minntir á að 

skoða reglulega viðbragðs- og áfallamöppuna. Aðrar kynningar og leiðsögn er haldin eftir þörfum. 

Í samráði við símenntunarnefnd skólans stendur áfallaráð fyrir sérstökum námskeiðum til að þjálfa 

starfsmenn í að bregðast við hættuástandi. Allir starfsmenn eiga að sækja skyndihjálparnámskeið á 

tveggja til þriggja ára fresti. Á þriggja til fimm ára fresti heldur skólinn eldvarnarnámskeið fyrir alla 

starfsmenn. 

 

Myndin fengin að láni frá: http://betanews.com/2015/09/29/maintaining-momentum-in-an-open-source-community/  

http://betanews.com/2015/09/29/maintaining-momentum-in-an-open-source-community/
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8.3.2 Verkaskipting áfallaráðs 
Í áfallaráði 2018-2019 sitja eftirfarandi aðilar: 

Starfsheiti Nafn Sími Hlutverk 
Skólastjóri Brynhildur Sigurðardóttir 820 8592  ábyrgur fyrir því að kalla saman áfallaráð og stýra vinnu þess 

og skipulagi 

 skólastjóri er eini tengiliður við fjölmiðla (aðrir starfsmann 
vísa á hann) 

 í fjarveru skólastjóra gegnir aðstoðarskólastjóri þessu 
hlutverki 

Hjúkrunarfr. Branddís Jóna Garðarsdóttir 662 8918  tengiliður við heilbrigðiskerfi 

 umsjón með viðbragðs- og áfallamöppu 

 öflun fræðsluefnis 

 heldur skrá sjúkdóma og lyfjatöku nemenda. Fer yfir þessa 
skrá á starfsmannafundi ár hvert og leiðbeinir öðrum 
starfsmönnum um umgengni um lyfjaskápinn.  

 fer reglulega yfir skyndihjálpartöskur skólans þannig að í þeim 
séu nauðsynleg gögn. Leiðbeinir starfsfólki um notkun á 
töskunum. 

Námsráðgj. Jóhanna Margrét Eiríksdóttir 661 9300  tengiliður við sálfræðing, prest eða fulltrúa lífsskoðunarfélags 

 umsjón með viðbragðs- og áfallamöppu 

 öflun fræðsluefnis 

Námsráðgj. Sigríður Anna Ásgeirsdóttir 699 3490  tengiliður við sálfræðing, prest eða fulltrúa lífsskoðunarfélags 

 umsjón með viðbragðs- og áfallamöppu 

 öflun fræðsluefnis 

Skólaritari Anna María Bjarnadóttir 
 
Til vara: 
Óskar Björnsson, skrifstofustjóri 

699 7517 
 
 
822 1204 

 hefur til reiðu öll símanúmer nemenda og aðstandenda þeirra 

 skipuleggur úthringingar ef þörf er á 

 hefur neyðarnúmer til staðar 

Forstöðum. 
Garðalundar 

Gunnar Richardson 820 8570  tengiliður við lögreglu og nærumhverfi 

Húsvörður Gísli Pálsson 820 8593  fylgist með að húsnæðið standist kröfur um öryggi og 
eldvarnir 

 gerir ráðstafanir og lagfæringar á húsnæði eftir þörfum 

 skipuleggur í samráði við skólastjóra árlega prófun á 
viðvörunarbjöllum 

Aðrir Vigdís Björk Agnarsdóttir 894 9483  ráðgjafi um skyndihjálp, rýmingaræfingu og viðbrögð við 
áföllum 

8.3.3 Samstarfsaðilar áfallaráðs 
Garðaskóli vinnur að forvörnum og viðbrögðum við vá í nánu samráði og samkvæmt leiðbeiningum 

frá almannavörnum, slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, heilsugæslu og fleiri fagaðila. Helstu 

samstarfsaðilar eru: 

 Neyðarlínan 112 

 Öryggismiðstöðin sem sér um eftirlitskerfi skólans, sími 530 2400 

 Securitas sér um eldvarnarkerfi skólans, sími 533 5533 

 Heilsugæslan í Garðabæ, Garðatorgi 7, sími 513 5500 

 Bráðamóttaka og áfallahjálp Landspítalans í Fossvogi, sími 543 2000 

 BUGL bráðaþjónusta á dagvinnutíma, sími 543 4300 

o Bráðaþjónusta geðsviðs við Hringbraut á öðrum tímum, sími 543 4050 

 Bráðamóttaka og áfallhjálp Landspítala Háskólasjúkrahúss, sími 543 2000 

 Skóladeild Garðabæjar, Kristín Sigurðardóttir deildarstjóri, sími 8208545 

 Félagsþjónustan Garðabæ, sími 525 8500 

o Hildigunnur Árnadóttir umsjónarfélagsráðgjafi, sími 820 8562 

 Skrifstofa Vídalínskirkju, sími 565 6380 

o Neyðarsími presta í Garðaprestakalli og Hafnarfirði utan skrifstofutíma: 659 7133 

o Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir, sími 822 8865 

o Sr. Hans Guðberg Alfredsson, sími 898 9701 

 Almannavarnir ríkisins, sjá heimasíðu almannavarna og leiðbeiningar um einkavarnaráætlun vinnustaða 

 Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu, sími 528 3000 

 Lögreglan, sími 444 1000 og 800 1000 

http://www.heilsugaeslan.is/heilsugaeslustodvar/gardabaer/
http://kirkjan.is/gardasokn/
http://www.almannavarnir.is/
http://www.almannavarnir.is/upload/files/Einkavarnar_baekl03.pdf
http://www.logreglan.is/
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8.3.4 Viðbrögð við veikindum og/eða slysum í skólanum 
Starfsfólk Garðaskóla þarf að vera tilbúið að bregðast við veikindum og slysum sem verða á fólki við 

störf í skólanum eða ferðum á vegum skólans. Til að undirbúa starfsfólk sem best fyrir þau atvik sem 

upp geta komið sækja allir námskeið í skyndihjálp á 2-3 ára fresti. Í upphafi hvers skólaárs er farið yfir 

áfallaáætlun skólans á starfsmannafundi og hjúkrunarfræðingur fer yfir mál einstakra nemenda og 

fræðir um viðbrögð. 

Í Garðaskóla er gert ráð fyrir því að fólk bregðist á ólíkan hátt við áföllum og því nauðsynlegt að allir 

viti hvert þeir geti leitað hjálpar þegar á því þarf að halda. Ef upp koma veikindi/slys í skólanum er 

starfsmönnum bent á að bregðast við á eftirfarandi hátt: 

 Ef upp koma veikindi/slys – kallið á hjálp. Símanúmer á skrifstofu/stjórnendagangi eru: 590 2500 – 

590 2502 – 590 2507 – 590 2510 – 590 2511 – 590 2590.  

Sendið líka nemanda/samstarfsmann niður til skólastjóra til að tilkynna atvikið og sækja hjálp. 

 Hringið í 112 fyrr en síðar – þar er hægt að fá leiðbeiningar og góð ráð og hjálp við að meta hvað réttast 

sé að gera. Munið að hægt er að hringja í öll innanlandsnúmer úr öllum símum í húsinu. 

 Skiptið verkum. Nóg er að 2-3 aðilar veiti skyndihjálp og meti veikindin. Öðrum þarf að beina frá 

staðnum til að skapa vinnufrið og ró. Gott er að virkja starfsmenn sem koma að í þetta hlutverk. Þeir 

geta spjallað við nemendur og samstarfsmenn, gefið upplýsingar, fylgst með viðbrögðum o.s.frv. 

 

8.3.5 Áfallaáætlun – viðbrögð við alvarlegum áföllum nemenda og 

starfsfólks 
Mikilvægt er að starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við þá erfiðleika sem fylgja hinum 

ýmsu áföllum. Einnig er mikilvægt að starfsfólk skólans geti í viðbrögðum sínum tekið tillit til hefðar 

og reynslu varðandi viðbrögð við áföllum. Nauðsynlegt er að samkomulag og skýr vitneskja sé um 

hvernig bregðast skuli við áföllum.  

Áfallaráð skal funda strax að hausti og athuga hvort breyting hafi orðið á aðstæðum nemenda eða 

starfsfólks vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla. Áfallaráð skal ræða þau 

áföll sem upp hafa komið og taka ákvörðun um hvort eða til hvaða aðgerða skal gripið. Skrifstofa 

skólans skal halda sérstaklega utan um slíkar upplýsingar.  

Áfallaáætlun skal nýta sem gátlista þegar skipuleggja þarf áfallahjálp. 

Til áfalla teljast: 

 Alvarleg slys (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks).  

 Alvarleg veikindi (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks).  

 Langvinnir sjúkdómar (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks).  

 Andlát (nemanda, aðstandenda þeirra, starfsfólks eða maka starfsfólks).  

 Náttúruhamfarir 

 Alvarlegt slys eða hópslys í samfélaginu 

 Bruni í skólahúsnæði. 

Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin. Lítið teymi starfsmanna og 

utanaðkomandi fagaðila, t.d. sálfræðings eða prests, er skipað þegar vinna þarf mál. 
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Allir starfsmenn fá reglulega þjálfun í eldvörnum, skyndihjálp og leiðbeiningar um áfallahjálp. Þeir 

þekkja til upplýsinga um veikindi og lyfjatöku nemenda. 

 

Lyf nemenda og sjúkratöskur eru ávallt geymdar á skrifstofu skólans og eru þar aðgengilegar 

þegar á þarf að halda. 

 

Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemanda  

Hvernig skal bregðast við:  

 Allar aðgerðir eru unnar í nánu samráði við forráðamenn eða talsmenn þeirra. 

 Viðkomandi starfsfólki og umsjónarbekk er greint frá því ef nemandi þarf að vera langdvölum burt frá 

skóla vegna alvarlegra veikinda.  

 Áfallaráð/nemendaverndarráð ákveður hvernig taka skuli á málinu og metur hve mikið vinna skal með 

viðkomandi bekki.  

 Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónarkennara ræða við og vinna með nemendum í einstaka bekkjum sem 

tengjast málinu eftir aðstæðum.  

 Athuga skal hvort heimsóknir séu mögulegar eða heppilegar.  

 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, m.a. getur bekkurinn sent kveðju.  

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:  

 Umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallaráði ræða við nemandann áður en hann kemur í skólann og hlusta 

eftir því hvernig honum líður og hverju hann kvíðir.  

 Undirbúa þarf bekkjarfélaga undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í 

skólann, en það getur auðveldað nemandanum endurkomuna.  

 Umsjónarkennari veitir viðkomandi nemanda sérstaka athygli næstu vikur. Nemenda boðið viðtal við 

námsráðgjafa eða hjúkrunarfræðing. 

Alvarlegt slys á nemanda 

Alvarlegt slys eða dauðsfall í skólanum: 

 Allar aðgerðir eru unnar í nánu samráði við forráðamenn eða talsmenn þeirra. 

 Verði alvarlegt slys á nemanda á skólatíma skal hafa samband við 112 til að fá leiðsögn (sjá nánari í kafla 

8.6.3). Látið skólastjóra vita um slysið þannig að hann geti stýrt viðbrögðum í framhaldinu. 

 Hafið samband við forráðamenn eins fljótt og mögulegt er og hafið þá í samráði um allar aðgerðir.  

 Áfallaráð fundar í kjölfar atviks og ákveður hvernig unnið skuli úr stöðunni.  

 Áfallaráð kallar til annarra fagaðila eftir þörfum. 

 Starfsfólki og nemendum er greint frá slysinu eins fljótt og hægt er. 

 Huga að áfallahjálp ef einhverjir nemendur hafa orðið vitni að slysinu. 

 Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónarkennarar ræða við nemendur í einstaka bekkjum sem tengjast 

málinu.  

 Skólastjórnendur gæta þess að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða misvísandi upplýsingar um 

neinn þátt málsins. Í því sambandi gæti þurft að senda tölvupóst til forráðamanna með helstu 

upplýsingum eða hringja. Forráðamenn beðnir um að huga að sínum börnum eftir skóla. 

 Ef um alvarlegt slys er að ræða er haldinn fundur með kennurum og starfsfólki skóla þar sem farið er yfir 

staðreyndir málsins.  
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 Sýni fjölmiðlar áhuga, er skólastjóri eða staðgengill hans eini tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu 

vísa á hann varðandi allar upplýsingar sem gefa á.  

Alvarlegt slys eða dauðsfall í skólaferðalagi: 

 Allar aðgerðir eru unnar í nánu samráði við forráðamenn eða talsmenn þeirra. 

 Stjórnandi er sendur á staðinn. Hann veitir fararstjórum stuðning og fylgir að öðru leyti áætlun vegna 

alvarlegs slyss á nemanda, sjá hér að framan. 

 Stjórnandi ákveður breytingar á ferðatilhögun og upplýsir starfsfólk, nemendur og forráðamenn 

Slys sem verða utan skólatíma:  

 Allar aðgerðir eru unnar í nánu samráði við forráðamenn eða talsmenn þeirra. 

 Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við  

 Viðkomandi starfsfólki og bekkjarfélögum er tilkynnt um slysið.  

Næstu dagar:  

 Ört upplýsingastreymi til skólans frá forráðamönnum er mikilvægt.  

 Bekkjarkennari komi viðeigandi upplýsingum til nemenda.  

 Athuga skal hvort heimsóknir séu mögulegar eða heppilegar.  

 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, m.a. getur bekkurinn sent kveðju.  

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:  

 Kennari ásamt aðila úr áfallaráði, ræða við nemandann áður en hann kemur í skólann og hlustar eftir því 

hvernig honum líður og hverju hann kvíðir.  

 Undirbúa þarf bekkjarfélaga undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í 

skólann, en það getur auðveldað nemandanum endurkomuna.  

 Umsjónarkennari veitir viðkomandi nemanda sérstaka athygli næstu vikur. Nemandi boðið viðtal hjá 

námsráðgjafa eða skólahj.fr 

Andlát nemanda  

Bera skal allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn eða talsmenn þeirra, til samþykkis og 

hafa þá með í ráðum frá upphafi.  

 Skólastjóri sér um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hefur samband við heimilið eða 

talsmann fjölskyldunnar.  

 Áfallaráð kallað saman, auk utanaðkomandi stuðningsaðila ef foreldrar óska eftir því, á stuttan fund þar 

sem fólk skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu viðbrögð skólans.  

 Gæta skal þess að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina 

sérstaklega, ekki yfir hópinn.  

 Skólastjóri tilkynnir starfsfólki dauðsfallið eins fljótt og auðið er með fundi og/eða tölvupósti. 

 Ritari sér um að viðkomandi sé strax tekinn út af hópalistum í Námfúsi. 

 Deildarstjórar skipuleggja umsjónartíma þar sem nemendum er tilkynnt um atvikið:  

o Skólastjóri/námsráðgjafi/umsjónarkennari tilkynna andlátið strax í þeirri bekkjardeild sem 

nemandinn tilheyrir. Hlúð er að nemendum í bekknum eins og hægt er með aðstoð 

hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa og/eða sálfræðings.  

o Umsjónarkennarar tilkynna andlátið í öðrum bekkjardeildum. Mikilvægt er að allir fái fregnina 

samtímis. Mikilvægt að umsjónarkennari fái stuðningaðila með sér þannig að tveir fullorðnir 

séu í stofunni. 
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o Kveikt er á kerti.  

o Allir nemendur upplýstir um að þeir geti leitað til námsráðgjafa, stjórnenda, hjúkrunarfræðings 

og kennara ef þeir vilja tala um viðbrögð sín við fréttunum. 

o Skólinn dregur fána í hálfa stöng þegar búið er að tilkynna nemendum andlátið.  

Vinna í viðkomandi bekk sama dag:  

 Umsjónarkennari fær tíma með sínum bekk eins og þörf er á. 

 Hafa logandi á kerti í kennslustofunni.  

 Nemendum gefið tækifæri til að ræða um atburðinn (lífið og dauðann).  

 Námsráðgjafi, skólastjórnandi, hjúkrunarfræðingur, prestur og/eða skólasálfræðingur aðstoða ef þörf er 

á.  

 Forráðamönnum nemenda tilkynnt um atburðinn með tölvupósti. Forráðamenn beðnir um að huga að  

börnum sínum í lok skóladags.  

 Mikilvægt að ritari skólans athugi hvaða nemendur/forráðamenn hafi ekki tölvuaðgang svo hægt sé að 

senda skilaboð til þeirra.  

 Í lok dagsins skal fundað í áfallaráði ásamt umsjónarakennara, þar sem farið er yfir stöðuna og áætlanir 

gerðar um áframhaldandi vinnu.  

 Fulltrúar skólans (skólastjóri, deildarstjóri, umsjónarkennari eða annar kennari sem þekkti viðkomandi 

vel) fara í heimsókn til aðstandenda viðkomandi nemanda með samúðarkveðju næstu daga á eftir.  

 Huga að gerð minningargreinar frá skólanum (skólastjóri, umsjónarkennari) 

Vinna í viðkomandi bekk næstu daga:  

 Útbúinn staður í skólanum sem nemendur geta leita til  og fengið næði. 

 Kveikt á kerti/mynd og skal láta það loga fram yfir jarðarför.  

 Bekkurinn útbýr samúðarkveðju og/eða skrifar minningargrein. Einnig geta börnin teiknað myndir, 

skrifað bréf, ljóð eða sögur.  

 Ef nemendur eiga að vera við jarðarförina, þá þarf að undirbúa það vandlega í samráði við forráðamenn 

barnsins. Nauðsynlegt er að forráðamenn fari með börnunum sínum í jarðarförina/minningarathöfnina. 

Sóknarprestur getur hugsanlega komið inn í bekkinn og sagt frá því hvernig útförin fer fram.  

 Kennarar þurfa að geta brotið upp kennslustundir næstu daga, ef spurningar vakna, eða ef fram koma 

viðbrögð sem sýna sorg, reiði, örvæntingu eða sektarkennd. Leyfið börnunum að tjá tilfinningar sínar og 

koma með eigin reynslusögur.  

 Gefið sorginni tíma.  

 Mikilvægt er að umsjónarkennari fái sjálfur stuðning og hjálp.  

 Skólastjórnendur, umsjónarkennari og þeir sem tengst hafa barninu verða við jarðarförina.  

Háttbundin hrynjandi skólastarfsins sefar ótta og kvíða 

Sjálfsvíg nemanda 

Við andlát nemanda skal bera allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis eða 

talsmenn þeirra, t.d. prest eða sálfræðing, og hafa þá með í ráðum frá upphafi. Ef um sjálfsvíg er að 

ræða er enn mikilvægara en ella að gæta vel að þessu. Starfsmenn hafa það einnig vel í huga að leyta 

ráðgjafar um hvernig best sé að styðja við nemendur, foreldra og sjálfa sig þegar slíkt áfall ber að 

höndum. 

Almennir verkferlar eru þeir sem tilgreindir eru við andlát nemanda hér að ofan. 
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Alvarleg veikindi eða slys aðstandanda nemanda  

 Skólastjórnendur eða umsjónarkennari fær staðfestingu á veikindunum hjá forráðamanni nemandans 

eða talsmanni fjölskyldunnar.  

 Upplýsingum komið til annarra sem málið varða t.d. kennara. 

 Nemendaverndarráð látið vita til upplýsinga. Umsjónarkennari ásamt námsráðgjöfum ákveða í samráði 

við forráðamenn hvernig unnið skuli að málinu.  

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:  

 Umsjónarkennari ásamt námsráðgjafa/deildarstjóra/hjúkrunarfræðingi sjá um að undirbúa bekkinn 

undir það hvernig bekkurinn tekur á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann. Það 

auðveldar nemandanum endurkomuna.  

Andlát aðstandanda nemanda 

 Skólastjóri aflar staðfestra upplýsinga um atburðinn.  

 Umsjónarkennara nemandans tilkynnt um dauðsfallið.  

 Áfallaráð kallað saman þar sem ákveðin eru fyrstu viðbrögð skólans.  

 Bera skal allar aðgerðir skólans undir forráðamenn nemandans eða talsmann fjölskyldunnar til 

samþykkis og mikilvægt er að hafa þá með í ráðum frá upphafi.  

 Starfsfólki skólans er tilkynntur atburðurinn.  

 Skólastjóri/námsráðgjafi og umsjónarkennari koma upplýsingunum til bekkjarsystkina nemandans. 

(Athuga þarf hvort náin skyldmenni hins látna séu við nám eða störf við skólann.)  

 Umsjónarkennari stjórnar áframhaldandi vinnu í bekknum. Mikilvægt er að umsjónarkennari leiti 

aðstoðar frá aðilum úr áfallaráði.  

 Bekkurinn útbýr samúðarkveðju. Athuga hvort nemandi er tilbúinn að fá umsjónarkennara ásamt 

fulltrúum úr bekk í heimsókn. 

 Skólinn sendir samúðarkveðju til nemandans og fjölskyldu.  

 Ræða þarf í áfallaráði og í samráði við ættingja hvort fulltrúar skólans eða nemendur verði viðstaddir 

jarðarförina. 

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:  

 Umsjónarkennari/námsráðgjafi/skólastjóri ræði við nemandann áður en hann kemur í skólann aftur og 

hlustar eftir því hvernig honum líður og hverju hann kvíðir. Sumir vilja koma eins og ekkert hafi í skorist 

en aðrir vilja gjarnan að kennarinn segi nokkur orð. Enn aðrir nemendur vilja kannski segja sjálfir frá sinni 

reynslu. 

 Aðilar úr áfallaráði aðstoða umsjónarkennara við að undirbúa bekkinn undir það hvernig tekið verður á 

móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann. Það auðveldar nemandanum endurkomuna.  

 Endurkoma nemanda í skólann þarf að vera í samráði við skólafólk, aðstandendur og/eða tengiliði þeirra 

og skólinn þarf að fá tíma til að undirbúa sig. 

Alvarleg veikindi eða slys starfsmanns skólans  

 Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um veikindi/slys.  

 Skólastjóri ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hans hvernig tilkynna skuli 

starfsfólki, nemendum og forráðamönnum veikindin/slysið. 

 Skólastjóri og áfallaráð gætir þess að hafa reglulega samband við starfsmanninn á meðan á veikindum 

stendur og flytja honum kveðjur frá öðrum starfsmönnum. 

 Skólastjóri gerir áætlun um endurkomu í starf í nánu samráði við starfsmanninn. 
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Andlát starfsmanns skólans 

 Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  

 Skólastjóri ákveður í samráði við aðstandendur starfsmanns hvernig tilkynna skuli starfsfólki, nemendum 

og forráðamönnum um andlátið. 

 Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  

 Ritari skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.  

 Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina sérstaklega 

– ekki yfir hópinn.  

 Áfallaráð fundar um hvernig tilkynna eigi nemendum andlátið.  

 Kennarar senda nemendur í umsjónarstofur þar sem umsjónarkennarar tilkynna nemendum andlátið.  

Umsjónarkennarar fá annað stafsfólk með sér til stuðnings 

 Ef umsjónarkennari fellur frá tilkynnir skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði umsjónarbekk andlátið.  

 Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til forráðamanna nemenda. Tölvupóstur 

og/eða úthringing fyrir umsjónarbekk. 

 Aðilar úr áfallaráði veita umsjónarbekk stuðning og vinna með bekkinn næstu daga.  

 Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur í öðrum bekkjum eftir því sem þörf er á.  

 Skólastjóri og ásamt aðila úr áfallaráði (eða öðrum starfsmanni) fer heim til nánustu aðstandenda 

starfsmanns.  

 Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda.  

 Skólastjóri skrifar minningargrein fyrir hönd skólans. 

Andlát maka starfsmanns eða annars mjög nákomins t.d. barns, systkynis: 

 Skólastjóri fær staðfestingu á andláti. 

 Skólastjóri ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hans hvernig tilkynna skuli 

starfsfólki, nemendum og forráðamönnum veikindin/slysið. 

 Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk um andlátið. 

 Ritari skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.  

 Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina sérstaklega 

– ekki yfir hópinn.  

 Ef maki umsjónarkennara fellur frá tilkynnir skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði umsjónarbekk andlátið.  

 Áfallaráð tekur ákvörðum hvernig upplýsingagjöf til forráðamanna verður háttað.   

 Aðilar úr áfallaráði veita umsjónarbekk stuðning og vinna með bekkinn næstu daga.  

 Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur í öðrum bekkjum eftir því sem þörf er á.  

 Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði (eða öðrum starfsmanni) fer heim til starfsmanns eða sendir blóm 

og samúðarkveðju. 

Ef tilkynning um andlát berst utan skólatíma t.d. í sumarleyfi: 

 Áfallaráð heldur fund sem fyrst.  

 Viðeigandi ferill fer í gang. 

 Andlátið tilkynnt til viðkomandi aðila með tölvupósti. 

 Viðeigandi ferill tekur við þegar skólahald hefst. 

Upplýsingafundur með foreldrum 

Í kjölfar áfalls getur verið mikilvægt að halda fund með foreldrum til að upplýsa um stöðu mála og 

þær aðgerðir sem gripið hefur verið til. Við alla upplýsingagjöf ber að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 Að viðkomandi aðilar gefi leyfi til frásagna um mál er þá varðar. 

 Að öllum aðilum sé gefið svigrúm til að spyrja og viðra eigin skoðanir. 
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Ef foreldrafundur er haldinn er viðeigandi að: 

 Gefa upplýsingar um það sem gerðist. 

 Segja frá því hvað nemendum hefur verið sagt. 

 Gefa foreldrunum tækifæri á að segja frá því sem þau hafa verið að hugsa eða hvernig þeim líður. 

 Upplýsa hvað börnin skilja og segja frá helstu viðbrögðum barna eftir áfall. 

 Gefa ráð um hvað foreldrarnir geta gert með börnunum heima. 

 Ræða hvernig unnið verður áfram með áfallið í skólanum. 

 

8.3.6 Ítarefni um áfallahjálp 
Áfallaráð hefur tekið saman ýmiss konar ítarefni varðandi viðbrögð við áföllum og sorg. Starfsfólk 

getur kynnt sér þetta efni í áfallamöppunni sem geymd er á þremur stöðum í skólanum: á skrifstofu, 

á skrifstofu deildarstjóra námsvers og í vinnuherbergi samfélagsfræðideildar. 

Ítarefni má einnig nálgast á netinu: 

 Upplýsingar á heimasíðu almannavarna. 

 Upplýsingavefur landlæknis um heilsu barna og ungmenna 

 Aðstoð við börn eftir áfall 

 Sálrænn stuðningur – upplýsingar frá Rauða krossi Íslands 

Munið hjálparsíma Rauða krossins: 17 17 

 

 

  

http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=150
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/aeviskeid/unglingar-og-ungt-folk/
http://doktor.is/grein/adstod-vid-born-eftir-afall
https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/salraenn-studningur/salraenn-studningur
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8.3.7 Viðbragðs- og rýmingaráætlun 
Áfallaráð Garðaskóla skipuleggur rýmingaræfingar sem haldnar skulu fyrir lok september ár hvert. 

Ráðið ber ábyrgð á framkvæmd æfingar, undirbúningi fyrir hana og úrvinnslu. Hver starfsmaður ber 

ábyrgð á að þekkja viðbragðs- og rýmingaráætlun og kunna að bregðast við hættu þegar á reynir. 

Áfallaráð uppfærir viðbragðs- og rýmingaráætlun skólans í kjölfar rýmingaræfingar ef þörf er á.  

Helsta ástæða þess að nauðsynlegt getur verið að rýma húsið er ef eldur kemur upp. Í þessari 

viðbragðs- og rýmingaráætlun er farið yfir undirbúning rýmingaræfingar og framkvæmd rýmingar. 

Upplýsingagjöf 

 Farið er yfir tilgang og framkvæmd áætlunar og æfinga á starfsmannafundi í upphafi hvers skólaárs. 

Markmiðið er að hver starfsmaður þekki sitt hlutverk og kunni að bregðast við þegar þörf er á rýmingu 

eða annarri vá. Í aðdraganda rýmingaræfingar fá starfsmenn leiðbeiningar á fundi og í tölvupósti. 

 Nemendur fá upplýsingar og undirbúning fyrir rýmingaræfingu í umsjónartíma. 

 Foreldrar fá upplýsingar í tölvupósti frá skólastjóra og með fréttum á heimasíðu skólans. Fréttir um 

rýmingaræfingar eru sendar heim að æfingu aflokinni. 

Umsjónarkennarar undirbúa nemendur fyrir rýmingaræfingu 

 

Kynningarglærur áfallaráðs má nálgast á sameign teymi  áfallaráð: 

Rýmingaræfing\Rýmingarkynning.pptx 

Farið í gegnum allar glærur með nemendum og ræðið það sem þeir hafa þörf á.  

 

1. Útskýrið tilgang æfingar: 

a. Aukið öryggi og fumlaus viðbrögð þegar hætta steðjar að. 

b. Að koma í veg fyrir slys við rýmingu á húsnæðinu – leggja áherslu á að allt sé gert í rólegheitum 

og nemendur styðji hver aðra. 

2. Bendið á að kort af flóttaleiðum eru staðsett í hverri kennslustofu með leiðbeiningum um hvernig rýming 

fer fram. 

3. Leggið áherslu á mikilvægi þess að halda ró sinni og finna félaga til að fylgja út úr húsinu: „Ekki labba 

einn.” 

4. Útskýrið að ef nemendur eru í eyðum þegar neyðarhringing fer í gang þá eigi þeir að fara sjálfir út í 

Ásgarð/íþróttahús og gefa sig fram við umsjónarkennara/deildarstjóra. 

5. Leggið áherslu á að skólatöskur séu skildar eftir þegar rýma þarf húsið. Við rýmingu er ekki hægt að 

sækja fatnað í nemendaskápa. 

6. Segið frá því að þegar út úr húsinu er komið eigi allir að ganga út í Ásgarð/íþróttahús og safnast saman í 

stóra körfuboltasalnum (árshátíðarsalurinn). Þar leita nemendur uppi umsjónarkennarann sinn, setjast 

í stafrófsröð og bíða með umsjónarbekknum sínum eftir skilaboðum frá skólastjóra um framhaldið. 

Umsjónarkennarinn heldur utan um sinn hóp og gætir þess að hópar blandist ekki saman fyrr en 

manntali er lokið. 

7. Dagsetning æfingar verður auglýst fyrirfram til bæði starfsmanna og nemenda. 

8. Nánari skilaboð koma frá áfallaráði, t.d. um nákvæmar tímasetningar æfingar, hvort slökkvilið komi á 

staðinn eða hvort nemendur eigi að vera í skóm og yfirhöfnum þegar æfingin fer af stað. Eftir æfingu 

gilda aftur skólareglur um skófatnað og yfirhafnir. 

 

file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Áfallaráð/Rýmingaræfing/Rýmingarkynning.pptx
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Fyrirkomulag rýmingaræfingar 

Starfsfólki og nemendum er tilkynnt með eins til tveggja daga fyrirvara að rýmingaræfing verði haldin. 

Skilaboð koma frá áfallaráði um hvort nemendur eigi að vera í skóm og yfirhöfnum inni við fram að 

æfingunni. Æfing fer fram að morgni. 

Í skólanum eru tvær bjöllur og í flestum tilfellum heyrast þær báðar. Fyrst hringir viðvörunarbjalla 

(slitin hringing) sem fer sjálfkrafa af stað ef skynjari nemur reyk, hita eða lofttegundir, eða ef 

brunaboði er rofinn. Við þessa hringingu eiga allir að halda ró sinni og bíða eftir fyrirmælum og/eða 

neyðarhringingu. Ef hringingin stöðvast og ekkert meira heyrist er engin vá yfirvofandi.  

Ef neyðarhringing (stöðug hringing) fer af stað ber öllum að yfirgefa húsnæðið. Ef skilaboð til 

viðvörunarkerfis eru mjög afgerandi getur þessi hringing farið af stað án forviðvörunarinnar. 

Kennarar tryggja að allir fari rétta leið úr stofunni og fylgja á eftir hópnum sínum. Athugið að öllum 

ber að fylgja skilaboðum um rýmingu skilyrðislaust. Þótt eldur sé ekki sjáanlegur getur reykur og hiti 

borist hratt um húsið um loftræstikerfi og lagnir.  

Rýmingarleiðir eru merktar með skiltum í 

hverri kennslustofu og upplýstum 

merkingum á göngum. Kennari í hverjum 

hópi bendir nemendum á útgönguleið, 

biður þá um að finna félaga og ganga 

saman út úr húsinu. Dyr eru teknar úr lás 

og þeim lokað á eftir hópnum. 

Starfsmenn á öðrum svæðum rýma sín 

svæði á sama hátt.  

Við bruna eiga allar rafstýrðar hurðir að 

lokast til að mynda reykhólf. Flestar 

neyðarhurðir læsast sjálfkrafa þegar 

neyðarhringing fer í gang og þær á alls 

ekki að opna – farið ávallt út um þann 

neyðarútgang sem er merktur á ykkar 

svæði. Rafhlöðuknúin neyðarljós eiga að 

loga þannig að reykhólfin myrkvist ekki. 

Gætið ávallt að því hvort dyr séu heitar 

áður en þær eru opnaðar í eldsvoða. 

Skiljið allar dyr eftir ólæstar en lokaðar. 

Þegar út í íþróttahús er komið safnast allir saman á körfuboltavellinum (stóra salnum).  

Umsjónarkennarar fá nafnalista og rauð/græn spjöld hjá ritara við innganginn og safna 

umsjónarnemendum sínum saman í hóp á því svæði sem þeim er úthlutað. Umsjónarkennarar eiga 

að vita hvar þeir raða hópnum sínum upp áður en til æfingar kemur. Aðrir starfsmenn safnast saman 

hjá deildarstjórum og eru til taks eins og þörf er á, t.d. til að leysa af fjarverandi umsjónarkennara.  

Nemendur finna umsjónarkennarann sinn og raða sér upp svo manntal gangi fljótt og vel og hópar 

blandist ekki saman á meðan. Umsjónarkennarar taka manntal í sínum hópum og sýna rautt spjald ef 

nemanda vantar, grænt spjald ef allir eru mættir í röðina. Deildarstjórar safna saman upplýsingum 
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um viðstadda nemendur og starfsmenn, fara yfir hverja vantar með ritara og gefa skólastjóra og 

slökkviliði upplýsingar eftir þörfum. Allir bíða skilaboða um að óhætt sé að fara aftur inn í skólann. 

Uppröðun umsjónarbekkja í íþróttahúsinu er eftirfarandi: 

 

Skólastjóri hefur samráð við slökkvilið og gefur skilaboð um hvort nemendur og starfsfólk fer aftur inn 

í húsnæði skólans eða þarf að fara heim. Forráðamenn fá símskilaboð um að koma ekki á bílum að 

húsnæði skólans til að trufla ekki umferð og björgunarstarf. Ef allir þurfa að fara heim gefur 

skólastjóri nemendum og starfsfólki skilaboð um hvaða leið þeir fara af svæðinu. Umsjónarkennarar 

gæta þess að að allir nemendur hafi samband við foreldra áður en þeir fara heim og láti vita af sér. 

Gæta þarf þess að nemendur fari ekki inn á vinnusvæði slökkviliðs og að bílaumferð sé ekki beint í átt 

að skólanum til að hindra ekki aðgengi slökkviliðs að skólalóðinni. 

Þegar æfingu er lokið tekur skólastjóri við öllum ábendingum um hvað hefði betur mátt fara. 

Rýmingaræfing er haldin til þess að læra af henni. 

Rýming hússins – í hnotskurn 

 Hver starfsmaður ber ábyrgð á að rýma það svæði í húsinu þar sem hann er staddur, skilja dyr eftir 

ólæstar en lokaðar, aðgæta salerni og koma nemendum slysalaust út úr húsinu. Athugið að öllum ber 

að fylgja skilboðum um rýmingu skilyrðislaust. Starfsmenn fara á eftir nemendum út úr húsinu. 

 Mikilvægt er að halda ró og aðstoða nemendur við að gera það líka.  

 Ekki fara í gegnum rými þar sem mikill reykur er eða önnur hætta. 

 Allir hittast í stóra íþróttasalnum þar sem manntal fer fram. Nemendur finna umsjónarkennara og 

setjast í raðir til að halda vel hópinn og auðvelda manntal. 

 Ekki fara inn í húsið fyrr en slökkvilið/skólastjóri segir það óhætt. 

 Í íþróttahúsinu Ásgarði hafa starfsmenn ofan af fyrir nemendum þar til hægt er að senda þá heim eða 

aftur í skóla. Skólastjóri gefur skilaboð um framvindu. 

Hlutverk starfsmanna við rýmingu 

Allir starfsmenn bera ábyrgð á að þekkja sitt hlutverk, halda ró sinni og aðstoða nemendur eftir 

þörfum. Takið allar dyr úr lás á leið út úr húsinu til að auðvelda björgunarstörf, en lokið þeim til að 

koma í veg fyrir að reykur berist milli svæða. Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að styðja við 
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nemendur og jafnvel samstarfsfólk sem finnur til kvíða og vanlíðunar. Einnig þurfa starfsmenn að 

hafa ofan af fyrir nemendum á meðan þeir bíða frekari skilaboða og fyrirmæla. Hlustið eftir 

tilkynningum skólastjóra um framvindu mála.  

Umsjónarmaður merkir sig með gulu vesti: rýmingarstjóri. Hann aðgætir öryggistöflu þegar viðvörun 

fer í gang og setur rýmingu af stað í samráði við skólastjóra. Hann aðstoðar við rýmingu á húsinu, 

vaktar nyrðri útganga nemenda og gætir þess að enginn fari inn í húsið aftur í kjölfar rýmingar. Að 

rýmingu aflokinni endurræsir umsjónarmaður loftræstikerfi í kjallara skólans og opnar brunahólf í 

kjallara og um allt húsið. Skráir allar aðgerðir í þjónustubók Securitas. Umsjónarmaður skipar 1-2 

staðgengla fyrir sig á hverju skólaári sem gengur inn í verkin ef hann sjálfur er fjarverandi . 

Kennari ber ábyrgð á sínum nemendahópi á leið úr skóla út í íþróttahús og segir hópnum að finna 

umsjónarkennara og raða sér upp með umsjónarbekknum í íþróttasalnum. Kennarar að störfum á 

annarri hæð aðalbyggingar eiga að kanna hvort nemendur séu á salernum ef þeir eiga leið framhjá 

þeim. Skilur allar dyr eftir ólæstar en lokaðar og gætir þess að opna ekki stórar dyr sem loka 

eldvarnarhólfum. Þegar út í íþróttahús er komið gefa kennarar sig fram við deildarstjóra og bíða 

skilaboða um hvaða verkefni þeir geta tekið að sér. Munið að skilja allar dyr eftir ólæstar en lokaðar. 

Umsjónarkennari ber ábyrgð á sínum nemendahópi á leið úr skóla út í íþróttahús og segir hópnum að 

finna umsjónarkennara og raða sér upp með umsjónarbekknum í íþróttasalnum. Skilur allar dyr eftir 

ólæstar en lokaðar og gætir þess að opna ekki stórar dyr sem loka eldvarnarhólfum. Finnur síðan 

deildarstjóra í íþróttasalnum og tekur hjá honum nafnalista eigin umsjónarbekkjar og rauð/græn 

spjöld. Hann safnar umsjónarnemendum sínum saman á tilgreindan stað, raðar nemendum upp og 

tekur manntal í sínum hópi. Gefur deildarstjóra merki um hvort allir séu mættir með rauðu/grænu 

spjaldi. 

Íþróttakennarar eru að störfum í Ásgarði og vita því ekki hvenær rýming í húsnæði skólans fer í gang. 

Matráður lætur þá vita að rýming sé á leiðinni. Íþróttakennarar aðstoða þá við að opna allar leiðir inn 

í stóra íþróttasalinn, láta starfsfólk í Ásgarði vita af stöðunni og aðstoða nemendur rétta leið í salinn. 

Starfsmenn Garðalundar bera ábyrgð á að fylgja út þeim nemendum sem eru í félagsmiðstöðinni og 

matsal skólans. Skilja allar dyr eftir ólæstar en lokaðar og gæta þess að opna ekki stórar dyr sem loka 

eldvarnarhólfum. 

Stuðningsfulltrúi ber ábyrgð á þeim nemendum sem hann fylgir hverju sinni. Mikilvægt er að hann 

fylgi þeim alla leið til umsjónarkennara. Skilur allar dyr eftir ólæstar en lokaðar og gætir þess að opna 

ekki stórar dyr sem loka eldvarnarhólfum.  

Ritari og skrifstofustjóri bera ábyrgð á að hringt sé í slökkvilið og staðfest að þörf sé á aðstoð. Tekur 

úr lás og lokar öllum dyrum á skrifstofu og stjórnendagangi. Tekur fartölvu skrifstofunnar og 

dagbækur um forföll nemenda með út úr húsinu. Hittir deildarstjóra í Ásgarði, aðstoðar þá við að 

leiðbeina nemendum á réttan stað í salnum, fara yfir nafnalista og finna skýringar á fjarstöddum.  

Skólaliðar aðstoða við rýmingu á sínum svæðum í húsinu samkvæmt áætlun umsjónarmanns. Þeir 

aðgæta sérstaklega matsal, geymslur og salerni á 1. hæð og í viðbyggingu og skilja allar dyr eftir 

ólæstar en lokaðar. Þeir láta kennara í útihúsum 1 og 2 vita að þeir þurfi að rýma stofurnar og fylgja 

nemendum út í íþróttahús. Skólaliðar gæta þess að útgönguleiðir séu greiðar og að enginn fari inn í 

húsið aftur í kjölfar rýmingar. 
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In English: 
Skólaliðar assist in evacuating their areas in the house according to a plan set by custodian. They 
take special care of looking for students in the student cafeteria and school assembly, look in 
storages and bathrooms on the first floor of the house and leave all doors unlocked and closed. 
One from the group let teachers in rooms Út1 and Út2 know about the evacuation. Skólaliðar 
make sure all exits are open and clear and make sure nobody enters the house after evacuation. 

 

Matráður á kaffistofu starfsmanna slekkur á öllum raftækjum í eldhúsinu og gætir að því að enginn 

verði eftir inni á kaffistofu starfsmanna. Hann skilur allar dyr eftir ólæstar en lokaðar. Hann fer síðan í 

Ásgarð og lætur íþróttakennara vita að rýming er á leiðinni, aðstoðar kennara við að láta starfsmenn í 

Ásgarði vita af stöðunni og halda leiðum opnum fyrir nemendur sem koma úr skólanum. 

Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri merkir sig með gulu vesti: rýmingarstjóri. Hann hefur yfirsýn og sér 

um samskipti við slökkvilið og aðra neyðarstarfsmenn. Aðstoðarskólastjóri vaktar syðri útganga 

nemenda og gætir þess að enginn fari inn í húsið aftur í kjölfar rýmingar. Skólastjóri sendir 

forráðamönnum skilaboð (SMS/tölvupóst/heimasíða) um vá áður en hann yfirgefur skólahúsnæðið 

og biður þá um að koma ekki akandi að lóð skólans til að trufla ekki björgunarstörf og umferð. 

Skólastjóri er tengiliður við slökkvilið og gefur skilaboð um framvindu mála. Hann bíður eftir 

slökkviliðsmönnum við neyðartöflu í starfsmanna anddyri skólans og aðstoðar þá við að átta sig á 

staðháttum. 

Deildarstjórar nemendamála og verkefna taka sjúkratöskur og áfallamöppu með út úr húsinu. Sá 

sem fyrr kemur að skrifstofu fer út með áfallamöppuna, sá síðari fer út með sjúkratöskuna. Þeir láta 

starfsfólk í Ásgarði vita að þörf er á rýmingu og biðja þá um aðstoð við að opna stóra 

körfuboltasalinn. Þeir taka á móti nemendum og starfsmönnum í Ásgarði og skipuleggja uppröðun í 

íþróttasalnum. Í áfallamöppunni eru nafnalistar umsjónarbekkja og rauð/græn spjöld sem afhent eru 

umsjónarkennurum. Deildarstjórar finna kennara til að leysa af umsjónarkennara ef þarf. Þegar allir 

eru komnir út safna þeir saman manntali frá kennurum.  

Ef deildarstjóri er í kennslu eða annarri vinnu með nemendahópi þegar rýming fer af stað byrjar hann 

á að fylgja sínum hópi út úr húsinu, tryggir að þeir fari rétta leið í Ásgarð og fer svo á skrifstofugang til 

að sækja nauðsynleg gögn og setja sig inn í stöðu mála. 

Deildarstjóri námsvers, náms- og starfsráðgjafar aðgæta opin rými og salerni á leið sinni út úr 

húsnæði skólans. Þeir bera ábyrgð á að huga að nemendum með sérþarfir í íþróttahúsinu. 

Vasaljós eru geymd á eftirfarandi stöðum í húsinu þannig að þau séu til taks ef á þarf að halda: 

Staðsetning 
Staðfest að  

vasaljós sé í lagi 
Staðsetning 

Staðfest að  
vasaljós sé í lagi 

Skólastjóri haust 2015 Skrifstofa haust 2015 

Aðstoðarskólastjóri haust 2015 Húsvörður haust 2015 

Námsráðgjafar haust 2015   

 

Ítarefni um viðbrögð við eldsvoða: 

 Fyrstu viðbrögð við eldsvoða (stuttar leiðbeiningar frá Mannvirkjastofnun)  

http://www.mannvirkjastofnun.is/brunavarnir/almenningsfraedsla/almennur-frodleikur/fyrstu-vidbrogd-vid-eldsvoda/
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8.3.8 Viðbragðsáætlun vegna óveðurs 
Skólinn starfar svo lengi sem starfsfólk og nemendur komast til starfa vegna veðurs. Ef óveður raskar 

skólastarfi bberast tilkynningar um það til foreldra í fjölmiðlum og með tilkynningum frá skólanum á 

heimasíðu og með sendingum úr Námfúsi (sms og tölvupóstur). Þegar röskun verður á skólastarfi 

vegna veðurs fylgir Garðaskóli aðgerðaráætlun frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Skólastjóri fær 

skilaboð beint frá slökkviliði og skóladeild þegar þörf er á að vara nemendur og forráðamenn við 

erfiðleikum vegna veðurs. Allar leiðbeiningar slökkviliðs miðast við að vara sérstaklega við ef börn 

yngri en 12 ára gætu lent í hættu. Skólastjóri Garðaskóla metur tilkynningar slökkviliðs eftir 

aðstæðum í ljósi þess að nemendur skólans eru allir eldri en 13 ára. 

Ef öskufall truflar daglegt líf á höfuðborgarsvæðinu gildir sama viðbragðsáætlun og ef um óveður er 

að ræða. 

 

Viðbrögð starfsmanna við óveðri/öskufalli (pdf) 

Viðbrögð foreldra við óveðri/öskufalli (pdf). 

 

Til foreldra á erlendum tungumálum: 

 Disruption of school operations. 

 Translation into other languages: http://shs.is/fyrirtaeki-og-stofnanir/almannavarnir/roeskun-

a-skolastarfi.html  

 

  

http://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/
http://gardaskoli.is/library/Files/eydublod/Röskun%20á%20skólastarfi%20starfsmenn%20skóla.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/eydublod/roskun-a-skolastarfi%20foreldrar%202016.pdf
http://shs.is/index.php/fraedsla/disruption-of-school-operations/
http://shs.is/fyrirtaeki-og-stofnanir/almannavarnir/roeskun-a-skolastarfi.html
http://shs.is/fyrirtaeki-og-stofnanir/almannavarnir/roeskun-a-skolastarfi.html
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8.3.9 Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs 
Starfsmönnum Garðaskóla er boðin bólusetning gegn inflúensu á hverju hausti. 

Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs  er unnin í samræmi við við lög um almannavarnir nr. 

82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997. Áætlunin er í samræmi við Landsáætlun vegna 

heimsfaraldurs inflúensu og er unnin á sambærilegan hátt í öllum grunnskólum Garðabæjar. 

Viðbragðsáætlanir skóla hafa samræmda uppbyggingu. Kaflar 2, 3, 4 og 7 eru sameiginlegir og geyma 

almennar upplýsingar frá menntamálaráðuneyti, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og embætti 

sóttvarnalæknis. Aðra kafla semja skólarnir sjálfir og mynda þeir hina eiginlegu viðbragðsáætlun 

hvers skóla.  

Ábyrgð á áætlun þessari er í höndum skólastjóra Garðaskóla. Áætlunin er í endurskoðun. 
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8.3.10 Viðbragðsáætlun vegna náttúruhamfara 
Garðaskóli fylgir leiðbeiningum almannavarna vegna náttúruhamfara svo sem jarðskjálfta, eldgosa og 

öskufalls. 

Slysa- og áfallaráð beinir árlega tilmælum til kennara að upplýsa nemendur um viðeigandi viðbrögð 

við hörðum jarðskjálfta. Þær leiðbeiningar sem gefnar eru byggja á leiðbeiningum frá 

almannavörnum ríkisins. 

 Í jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingu. Reyndu frekar að leita skjóls og vera 

kyrr á öruggum stað innandyra t.d. úti  í horni við  burðarveggi fjarri gluggum.  

 Ef það verður jarðskjálfti hafið þá eftirfarandi í huga: 

Húsgögn þarf að varast því þau geta hreyfst úr stað. 

Varist hluti sem detta úr hillum og skápum. 

Ofnar og kynditæki geta losnað – haldið ykkur fjarri þeim. 

Lyftur á ekki að nota. Umsjónarmaður lætur fara yfir lyftur eftir að jarðskjálfti hefur orðið þar sem þær 

skekkjast oft í jarðskjálfta. 

Rúður þarf að varast því þær geta brotnað. 

 Gott er að setja á minnið orðaröðina:  KRJÚPA – SKÝLA – HALDA. Leiðbeinið nemendum um að leita 

skjóls undir skólaborðum eða úti í horni við burðarveggi: 

 

 

 

Fara út í horn burðarveggja, 
KRJÚPA þar, SKÝLA höfði og 

HALDA sér ef unnt er. 

Fara í hurðarop, KRJÚPA þar, 
SKÝLA höfði og HALDA sér ef 

unnt er. 

Fara undir borð, KRJÚPA þar, 
SKÝLA höfði og HALDA sér ef 

unnt er. 

Ítarefni um viðbrögð við jarðskjálfta: 

 Forvarnir vegna jarðskjálfta 

 Viðbrögð við jarðskjálfta 

 Um jarðskjálfta á Jarðfræðivef Námsgagnastofnunar 

http://www.almannavarnir.is/
http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=102
http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=103
http://www1.nams.is/jardfraedi/upphafSkjalftar.php?id=700

