
 

Viðbragðs- og öryggisáætlun   

Viðbragðs- og öryggisáætlun Flóaskóla 

Í viðbragðs- og öryggisáætlun Flóaskóla er gerð grein fyrir viðbrögðum við hættuástandi, 

hlutverk öryggisráðs og starfsfólks þegar hættuástand hefur komið upp eða er yfirvofandi, 

rýmingaráætlun og óveðursáætlun. 

Öryggisráð 
Við Flóaskóla er starfandi öryggisráð og eru fastir fundir öryggisráðs í upphafi hvers skólaárs. 

Það fer yfir viðbragðs- og öryggisáætlun, áætlanir um fræðslu og tímasetningar 

rýmingaræfinga. Auk þess fer það yfir áætlun síðasta árs og vinnur að úrbótum eftir þörfum. 

Aðrir fundir eru boðaðir þegar tilefni er til en ráðið skal funda a.m.k. tvisvar sinnum yfir 

skólaárið. 

Hlutverk þess er að: 

 Sjá um verkstjórn ásamt skólastjónendum ef hættuástand skapast eða er yfirvofandi. 

 Taka saman upplýsingar sem nauðsynlegar eru í öryggismöppur og uppfæra eftir 

þörfum. Öryggismöppur skulu vera í öllum kennslustofum og á skrifstofu skólans. Í 

öryggismöppum skulu vera nafnalistar nemenda, rýmingaráætlun, teikning sem sýnir 

flóttaleiðir og söfnunarsvæði á skólalóð, rautt og grænt merki. 

 Yfirfara rýmingaráætlun og skipuleggja rýmingaræfingar a.m.k. einu sinni á skólaári. 

 Taka þátt í endurskoðun viðbragðsáætlunar um röskun á skólastarfi vegna slæms 

veðurs og færðar með skólastjórnendum. 

 Kynna viðbragðs- og öryggisáætlun, þar með talið rýmingaráætlun, fyrir starfsfólki 

skólans. 

 Kynna áætlanir Almannavarna um viðbrögð við jarðskjálftum, náttúruhamförum, 

smitsjúkdómum eða annarri vá. 

 Skipuleggja skyndihjálpar- og eldvarnarnámskeið fyrir starfsfólk í samráði við 

skólastjóra. Allir starfsmenn skulu sækja skyndihjálparnámskeið á tveggja til þriggja 

ára fresti. Á þriggja til fimm ára fresti skal haldið eldvarnarnámskeið fyrir alla 

starfsmenn. 

Skipan öryggisráðs 

Fulltrúi 2022 - 2023 Starfsheiti Hlutverk - ábyrgð 
Sigrún Helgadóttir 

Jónína Ósk Ingólfsdóttir (í 

leyfi) 

Aðstoðarskólastjóri Rýmingarstjóri 

Kallar saman öryggisráð og stýrir fundum 

þess 

Oddný Ása Ingjaldsdóttir Ritari Umsjón með öryggismöppum, nemenda- og 

starfsmannalistum og mætingalistum 

Sveinn Júlíus Ástvaldsson Húsvörður  Eldvarnarfulltrúi, sinnir mánaðarlegu 

eldvarnareftirliti, þar meðtalið eftirlit með 

brunakerfi og flóttaleiðum 

Elmar Viðarsson Kennari Öryggistrúnaðarmaður / öryggisvörður 

Elín Bjarnveig Sveinsdóttir Stuðningsfulltrúi Eldvarnarfulltrúi, tekur þátt í mánaðarlegu 

eldvarnareftirliti. 

Aðrir starfsmenn sem starfa með öryggisráði þegar aðstæður krefja: 

Gunnlaug Hartmannsdóttir Skólastjóri Skólastjóri er eini tengiliður við fjölmiðla 

og ber starfsmönnum að vísa á hann. 
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Sigríður Einarsdóttir Skólahjúkrunar- 

fræðingur 

Tengiliður við heilbrigðiskerfi. 

Fer reglulega yfir skyndihjálpartöskur 

skólans til að tryggja að í þeim séu öll 

nauðsynleg gögn. 
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Rýmingaráætlun 

Í hverri kennslustofu er öryggismappa sem hefur að geyma nemendalista, teikningar sem sýna 

flóttaleiðir og söfnunarsvæði á skólalóð, rautt og grænt merki. 

Þegar hættuástand skapast í skólanum s.s. vegna elds getur þurft að rýma skólabygginguna á 

sem skemmstum tíma. Í öllum kennslustofum og öðrum rýmum skólans er að finna 

yfirlitsmyndir sem sýna útgönguleiðir úr skólabyggingunni. 

Ferill við rýmingu er eftirfarandi:  

1. Húsvörður, skólastjórnandi / staðgengill slekkur á bjöllu og athugar hvort og þá hvar 

eldur sé laus í húsinu. Ef um eld er að ræða er bjallan endurræst og er það merki um að 

rýma þurfi húsið.  

2. Kennari skipar nemendum í sinni umsjón í röð inni í kennslurými og gengur úr skugga 

um að engan vanti.  

3. Gengið er rakleiðis að næsta neyðarútgangi. Kennari tekur með sér öryggismöppu sem 

er til staðar í öllum kennslustofum. Ef stuðningsfulltrúi er með kennara í tíma fylgir 

hann hópnum. Ef nemendur eru í útiveru á skólalóð fylgja þeir umsjónaraðila að 

safnsvæði. 

4. Skólaliðar, stuðningsfulltrúar og annað starfsfólk sem ekki er við kennslu við þessar 

aðstæður hafa eftirlit með snyrtingum og öðru rými á leið sinni út úr húsi til að tryggja 

að enginn nemandi sé eftir í þeim rýmum.  

5. Á safnsvæði kanna kennarar hvort allir nemendur séu komnir á safnsvæði og réttir í 

framhaldi upp grænt eða rautt spjald. Ritari staðfestir á safnsvæði mætingu við 

kennara/starfsfólk. 

6. Ef veður er vont og bið er á að komast inn í skólann er farið í Þjórsárver í skjól. 

7. Skólastjórnendur og húsvörður, eða staðgenglar þeirra, líta eftir því að allt gangi 

eðlilega fyrir sig á safnsvæði.  

8. Slökkvilið kemur að skólanum, skólastjórnendur gefa varðstjóra upplýsingar um hvort 

og þá hve margir nemendur hafa orðið eftir inni og hugsanlega staðsetningu þeirra. 

9. Fulltrúi slökkviliðs aflýsir hættuástandi.  
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Hlutverk starfsmanna við rýmingu 
Allir starfsmenn bera ábyrgð á að þekkja sitt hlutverk, halda ró sinni og aðstoða nemendur 

eftir þörfum. Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að styðja við nemendur sem finna fyrir  

vanlíðan og kvíða. Einnig þurfa starfsmenn að hafa ofan af fyrir nemendum á meðan þeir bíða 

frekari fyrirmæla. Starfsmenn skulu taka allar hurðar úr lás á leið út úr húsinu til að auðvelda 

björgunarstörf. Mikilvægt er að starfsmenn þekki vel aðstæður í skólahúsnæðinu, viti hvar 

næsti neyðarútgangur er og hvar brunaslöngur og slökkvitæki eru staðsett. 

Skólastjóri / staðgengill hefur yfirsýn og sér um samskipti við slökkvilið og aðra 

neyðarstarfsmenn. 

Húsvörður skoðar ásamt skólastjóra brunaboðatöflu til að greina hvort og þá hvar eldur 

logar. 

Rýmingarstjóri hefur eftirlit með rýmingu skólahúsnæðis og er að jafnaði sá aðili sem síðast 

fer út úr húsi. 

Ritari ber ábyrgð á og tryggir að hringt sé í slökkvilið, tekur öryggismöppu ritara, 

fjarvistarskrá og sjúkratösku með út á söfnunarsvæði.  

Kennari ber ábyrgð á sínum nemendahópi. Hann tekur öryggismöppu með sér út úr húsinu, 

tekur manntal þegar komið er á söfnunarsvæði og upplýsir ritara um nemendur sem vantar. 

Kennarar eiga að kanna hvort nemendur eru á snyrtingum þegar þeir eiga leið framhjá þeim. 

Stuðningsfulltrúar bera ábyrgð á að fylgja þeim nemendum sem þeir eru að vinna með 

hverju sinni. Þeir eiga jafnframt að kanna hvort nemendur eru á snyrtingum þegar þeir eiga 

leið framhjá þeim. 
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Óveðursáætlun – Röskun á skólastarfi vegna óveðurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábyrgð foreldra / forráðamanna 

Mikilvægt er að foreldrar / forráðamenn fylgist með veðurspá og tilkynningum frá skóla. Hafa 

verður í huga að veður getur þróast með ófyrirséðum hætti og aðstæður verið mismunandi 

eftir svæðum í hreppnum.  

Mikilvægt er að foreldrar sendi börn sín aldrei í skólann ef þeir telja aðstæður hugsanlega 

ógna öryggi barnanna. Við slíkar að stæður tilkynna foreldrar fjarveru barna sinna til skólans í 

síma 486-3460 eða með tölvupósti á netfangið floaskoli@floaskoli.is 

Skólastjóri tekur ákvörðun um það hvort skólaakstur og þá um leið skólahald fellur niður vegna óveðurs 

og/eða ófærðar í samráði við skólabílstjóra. Skólastjóri getur jafnframt í samráði við skóalbílstjóra flýtt eða 

seinkað heimakstri eða fellt niður akstur á tiltekinni akstursleið vegna óveðurs og/eða ófærðar  

Ákvörðun um hvort skólahaldi er aflýst er tilkynnt að morgni hvers dags eins fljótt 

og auðið er.  

SMS skilaboð eru send forráðamönnum og starfsfólki. Starfsfólk metur hvort og 

hvenær það kemst til vinnu. 

Tilkynning er sett inn á heimasíðu skólans (www.floaskoli.is), Facebook og 

Mentor eins fljótt og auðið er. 

Skólahaldi 

aflýst 

Röskun á 

skólaakstri á 

einstökum 

leiðum 

Heimferð 

flýtt / 

seinkað 

Ef upp koma aðstæður þar sem ekki er hægt að komast á skólabíl heim að 

einstökum bæjum vegna ófærðar og/eða óveðurs hefur bílstjóri samband við 

viðkomandi forráðamenn. 

Foreldrum ber að láta skólabílstjóra vita ef heimreið er ófær og ekki hefur borist 

tilkynning um röskun á skólaakstri eða skólahaldi. 

Ef skólabílstjóri metur aðstæður með þeim hætti að fella verði niður skólaakstur 

á hans akstursleið hefur hann samband við skólastjóra eins fljótt og auðið er. 

SMS skilaboð eru send til forráðamanna og röskun á skólaakstri tilkynnt. 

Frekari upplýsingar um hvaða akstursleiðir falla niður eru settar inn á heimasíðu 

skólans (www.floaskoli.is) Facebook og Mentor. 

Ef flýta eða seinka  þarf heimferð vegna óveðurs eða slæmrar veðurspár 

(appelsínugul viðvörun hjá Veðurstofu Íslands) fá foreldrar SMS skilaboð með 

tímasetningu heimferðar. Tilkynning er einnig sett inn á heimasíðu skólans 

(www.floaskoli.is), Facebook og Mentor eins fljótt og auðið er. 

Samband er haft við foreldra barna í 1. – 4. bekk, til að ganga úr skugga um að 

einhver taki á móti þeim, áður en skólabílar leggja af stað frá skóla.  

http://www.floaskoli.is/
http://www.floaskoli.is/
http://www.floaskoli.is/
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Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs 

Viðbrögð vegna inflúensufaraldurs skulu vera í samræmi við lög um almannavarnir 

nr.82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997. Viðbragðsáætlun Flóaskóla er birt á heimasíðu 

skólans (www.floaskoli.is). Skipulag og aðgerðir sem gripið er til varðandi innra skipulag 

skólastarfsins eru samkvæmt þeim reglum sem settar eru hverju sinni af 

heilbrigðisyfirvöldum. Skólastjórnendur bera ábyrgð á því skipulagi.  

Viðbragðsáætlun vegna náttúruhamfara 

Flóaskóli fylgir leiðbeiningum almannavarna vegna náttúruhamfara svo sem jarðskjálfta, 

eldgosa og öskufalls. 

Öryggisráð 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.  

Ef það verður jarðskjálfti hafið þá eftirfarandi í huga: 

 Í jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingu. Reynið frekar að leita 

skjóls og vera kyrr á öruggum stað innandyra, t.d. úti í horni við burðarveggi fjarri 

gluggum. 

 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. Húsvörður 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 leggja á minnið orðaröðina: KRJÚPA – SKÝLA – HALDA. 

 Leiðbeinið nemendum um að leita skjóls undir skólaborðum eða úti í horni við 

burðarveggi: Fara út í horn við burðarveggi, fara í hurðarop eða fara undir borð: 

KRJÚPA þar, SKÝLA höfði og HALDA sér ef unnt er. 

Ítarefni um viðbrögð við jarðskjálfta: 

Varnir og viðbúnaður vegna jarðskjálfta:  

https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/varnir-gegn-jardskjalfta/ 

Viðbrögð við jarðskjálfta: 

https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/ 

 

http://www.floaskoli.is/
http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=102
https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/varnir-gegn-jardskjalfta/
http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=103
https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/

