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Upplýsingar um skólann 

 

Gimli er 5 kjarna leikskóli. Kjarnarnir eru: Ásgarður, Iðavellir, Bifröst, Valhöll og Útgarður. 

Börnin eru 85 samtímis í skólanum og 24 starfsmenn. 

 

Öryggistafla leikskólans er staðsett vinstra megin í horninu fyrir ofan fatahengið við 

aðalinnganginn. Staðsetning rafmagns og inntak vatns er í fataherbergi kennara sem er staðsett á 

ganginum á móti Iðavöllum 

Jarðskjálfti 
 

Jarðskjálftar gera sjaldnast boð á undan sér því er nauðsynlegt að gera öryggisráðstafanir 

fyrirfram og læra rétt viðbrögð. Hægt er að draga verulega úr hættu ef komið er í veg fyrir að 

þungir hlutir geti fallið yfir starfsfólk og börn.  Við jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út 

úr byggingu. Leita skal skjóls og vera kyrr á öruggum stað innandyra t.d. út í horni við 

burðarveggi fjarri gluggum. Viðbrögð við jarðskjálfta ættu að vera eftirfarandi. 

 

Ef þú ert innandyra þegar jarðskjálfti byrjar – ekki hlaupa af stað.  

 Haltu kyrru fyrir, mörg slys verða þegar hlaupið er af stað 

 Farðu undir borð og haltu þér í borð 

 Krjúptu niður í horni við burðarvegg eða í hurðaropi við burðarvegg. 

 Haltu þig frá gluggum – þeir geta brotnað 

 

Ef þú ert utandyra þegar þú finnur jarðskjálfta – ekki hlaupa inn 

 Vertu áfram úti 

 Ekki vera nálægt háum byggingum sem geta hrunið eða háum trjám 

 Grjóthrun, skriður og snjófljóð geta fallið úr hlíðum og fjalllendi 

 Raflínur geta verið hættulegar – varist að snerta þær 

 Reyndu að komast á opið á svæði þar sem byggingar þrengja ekki að  
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Á meðan á jarðskjálfta stendur 

 KRJÚPA – SKÝLA – HALDA - er orðaröð sem rétt er að leggja á minnið: 

 Fara út í horn burðarveggja, KRJÚPA þar, SKÝLA höfði og HALDA sér í karm 

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

 Fara undir borð, KRJÚPA þar, SKÝLA og HALDA í borðfót 

 Forðist húsgögn sem geta farið á hreyfingu og/eða fallið. 

 Varist hluti sem geta fallið úr hillum og skápum (sérstaklega í eldhúsi). 

 Haldið ykkur fjarri ofnum og kynditækjum sem geta hrokkið af festingum sínum. 

 Haldið ykkur fjarri stórum rúðum sem geta brotnað. 

 Við jarðskjálfta geta hlutar úr byggingunni brotnað af. Haldi ykkur fjarri þeim stöðum í 

húsinu þar sem hætta er á fallandi byggingahlutum. 

 Klæðist skóm, ef brak og/eða glerbrot eru á gólfum áður en húsið er rýmt. 

 Slys – Meiðsli Athuga hvort nokkur hafi slasast og sé svo, skal tilkynna það 

Neyðarlínunni í síma 112, og veita síðan fyrstu hjálp. 

 

Leggið viðbrögð við jarðskjálfta á minnið og æfið þau reglulega. 

Eftir jarðskjálfta 

 

 Vatnsleki, loka fyrir vatnsinntak ef leki er óviðráðanlegur. 

 Rafmagn, loka fyrir höfuðrofa í rafmagnstöflu ef húsið er skemmt. 

 Athuga hvort eldur er laus og nota ekki opið ljós eða eld ef hætta er á að eldfim efni 

hafi hellst niður. 

 Sé það mat þitt að húsið sé mikið skemmt eftir skjálfta, skal fara rólega út (mörg slys 

verða þegar fólk hleypur út í óðagoti úr húsum eftir jarðskjálfta). Farið á fyrirfram 

ákveðin söfnunarstað utanhúss áður en næsta skref er tekið.  

 Sé skólinn yfirgefinn, skal klæðast vel. 
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 Opnið fyrir útvarpstæki og fylgist með tilkynningum eða leiðbeiningum frá 

almannavörnum. 

 Aldrei snerta fallnar raflínur. 

 Munið að ef margir hafa slasast þá verður bið á að öllum berist hjálp. 

 MUNIÐ: Á neyðartímum er síminn öryggistæki og skal einungis notaður í neyð. Hafið 

símtöl eins stutt og hægt er! 

 

Hlutverk skólastjórnenda:  
 

 Koma upplýsingum út á allar deildir/kjarna skv. upplýsingum frá almannavörnum.  

 Ef leikskólastýran er ekki í húsi þá sér aðstoðarleikskólastýra um að koma boðum áfram. 

 Ganga úr skugga um að starsfólkið sé staðsett við alla innganga leikskólans til að varna 

því að börn hlaupi út. Hafa þarf í huga að yngri börnin þurfa meiri aðstoð við að bjarga 

sér. Ekki endilega vegna skertrar hreyfigetu, heldur vegna vanhæfni við að meta hættuna 

og hvernig bregðast eigi við henni. Börn hafa auk þess ríka tilhneigingu til að fela sig. 

Þau gætu jafnvel hlaupið í burtu og er mikilvægt að vera meðvitaður um það.  

 Vera í samskiptum við lögreglu og almannavarnir. 

Leikskólastýra eða aðstoðarleikskólastýra sendir út fyrirfram ákveðinn sms /tölvupóst/karellen 

til foreldra með þau skilaboð að öll börnin verða sótt sem allra fyrst. (Númera og netfangalisti 

foreldra er i Karellen kerfinu).  

Einnig verða upplýsingar settar inn á heimasíðu skólans.  Leikskólastýra hefur auk þess samband 

við samfélagsmiðla.  

 Börnin eru sótt á sama tíma. Fylgjast með rýmingarferlinu og aðstoða eftir föngum bæði 

foreldra og starfsfólk.  

 Taka við þeim nemendum sem ekki hafa verið sóttir í safnstofu Iðavelli og senda annað 

starfsfólk heim.  

 Fara síðastir úr húsi og ganga úr skugga um að allir séu farnir út, gluggar og hurðir 

lokaðar, útihurðir læstar.  
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 Veita upplýsingar til lögreglu og almannavarna um rýmingu skólahúsnæðis.  

 Eftir að búið er að rýma allt húsið setur leikskólstýra/aðstoðarleikskólastýra/staðgengill 

rautt teip í kross á framhlið skólans á útihurð eða glugga til að fullvissa lögreglu um að 

rýming hafi átt sér stað.    

 

Hlutverk starfsfólks:  

 Deildarstjóri/kennarar taka manntal m.v nafnalista. Allir kennarar eru með Karellen í 

símanum sínum og geta nálgast þessar upplýsingar þar.  

 Kennari bíður með nemendum sínum á kjarnanum þar til foreldri eða staðgengill sækir 

barnið. Börn fá ekki að fara út úr húsi ein.  

 Kennari merkir við á karellen þegar búið er að sækja barn. Börn eru ekki látin í hendur 

annarra en þeirra sem eru á aðstandendalista. 

Gæta þarf þess að ekkert barn fari út af kjarnanum.  

Kennarar í Útgarði (elsti árg.) myndi hafa auga með hurðunum, bæði út á bílastæði og á 

útisvæði. Kennarar á Valhöll (mið stúlknakjarna) huga að hurðum sem snúa að Útgarði og 

fram á gang/fataklefa. Kennarar á Bifröst (yngsti stúlknakjarni) hugar að hurð fram á 

gang/fataklefa. Kennarar á Iðavöllum (yngsti drengjakjarni) hurðin fram á gang. Ásgarður 

(mið drengjakjarni) hurðin fram á gang. Passa útihurðir við aðalinnganginn út á bílastæði og á 

útisvæði. 

 Þegar kennari yfirgefur stofuna síðastur, þarf að loka gluggum og hurðum (ekki læsa). 

 Þegar búið er að sækja flest börnin, verður þeim sem eftir eru safnað inn á Iðavelli. Þar 

tekur leikskólastýra og/eða aðstoðarleikskólastýra á móti þeim. Kennari afhendir þeim 

nafna- og aðstandendalista. Þegar búið er að skila þeim sem eftir eru í safnstofuna, þá 

getur viðkomandi kennari/starfsmaður farið heim. 

 Annað starfsfólk hjálpar til á þeim stað sem það er að vinna á ef til rýmingar kemur.  

 Stjórnendur sjá um skila þeim sem eftir eru á Iðavöllum. 
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Hlutverk foreldra: 
 

 Foreldrar/staðgenglar þurfa að sækja börnin sín á kjörnunum. 

 Ekkert barn verður sent út án fylgdar foreldris/staðgengils. 

 Leikskólastýra/staðgengill verður í leikskólanum þar til búið er að sækja öll börn eða 

koma þeim í öruggt skjól í samvinnu við lögreglu eða björgunarsveit.  

 Foreldrar verða að gera ráð fyrir miklu umferðarálagi í sveitarfélaginu og þá sérstaklega 

við leikskólann komi til rýmingar á skólatíma. Benda má foreldrum á að jafnvel verður 

fljótlegra að koma fótgangandi.  

 Lögreglan mun leitast við að vera með umferðarstýringu við leik-og grunnskóla komi til 

rýmingar.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rýmingarleiðir: 
 

Ef hætta stafar af húsnæðinu þá þarf að rýma það eins fljótt og auðið er og tekur rýmingaráætlun 

skólans þá við.  
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Notast verður við sömu rýmingaráætlun og notuð er ef kæmi til bruna 

Rýmingarleiðir eru útgangar leikskólans. Gluggarnir á Ásgarði, Iðavöllum, Bifröst og Valhöll. 

Útgarður hefur útgönguleiðir bæði út um glugga og  hurð sem snúa út á leiksvæði leikskólans. 

Allar útgönguleiðir eru merktar með út-ljósum. Inni á hverjum kjarna eru rauð og græn spjöld. 

Rauða spjaldið þýðir að ekki eru allir komnir á söfnunarstaðinn en græna spjaldið þýðir að allir 

eru komnir. Notast verður við Karellen forritið til að athuga hvort að allir séu komnir. Auk þess 

er hægt að sjá á forriti sem notað er þegar börnin fara í val, hvar þau eru staðsett ef til rýmingar 

kemur á valtíma barnanna. Hluti af börnunum gæti til dæmis verið á útisvæði. Kennarar geta  

nálgast þessar upplýsingar á netinu hvar sem er. 

 

Söfnunarstaður á útisvæði  
 

Söfnunarstaðir eru sem hér stendur: Valhöll fer út um hurðina frá Útgarði eða gluggann í innra 

herbergi kjarnans og fer göngustíg að Hraunsveginum og staðsetur sig á gangstéttinni fyrir aftan 

leiksvæði leikskólans. Bifröst, Ásgarður og Iðavöllur fara út um gluggann og safnast saman fyrir 

við girðingu útisvæðis. Útgarður hefur bæði möguleika á að fara út um hurðina sem snýr út á 

útisvæði leikskólans og gluggana þar. Inni á öllum kjörnum er við útgönguleiðina rautt og grænt 

spjald sem taka þarf með sér út.  Grænt spjald þýðir að allir eru komnir út heilu og höldnu en 

rautt þýðir að ekki hafa allir skilað sér á biðsvæði.  
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 Þegar allir eru komnir út fara kennarar yfir hvort að allir hafi komist út og rétta upp græna eða 

rauða spjaldið og þá sér leikskólastýra eða lögreglan/björgunarsveitin hvort að allir hafi komist 

út. Ef rauða spaldið fer á loft verður kannað hvern vantar og upplýsingum komið til viðkomandi 

sem hefur þá leit tafarlaust.  

 

Lokastaður 
 

Þeir nemendur sem ekki eru sóttir verða ferjaðir í fjöldahjálparstöð Sunnubraut 34 á vegum 

bæjarfélgasins og bíða þar í umsjá björgunarsveita þar til foreldrar geta sótt barn sitt. 

Þjónustufyrirtæki á vegum sveitarfélgasins sér um að ferja nemendur frá skóla og í 

fjöldahjálparstöðina. 


