
 

Rýmingaáætlun fyrir Lundarsel ef eldur verður laus. 

Ef brunakerfið fer í gang eiga skólastjórnendur og starfsmaður af Kisudeild að fara fram 

að töflu í anddyri. Sá af þeim sem er fyrstur að bjöllinni slekkur á bjöllunni. Hinir tveir fara 

til að athuga svæðið sem boðið kom frá.  

Ef um eld er að ræða er bjallan sett í gang aftur og hefjast þá strax aðgerðir til að 

rýma leikskólann. Einnig ef staðfestur eldur uppgötvast á undan þessum aðgerðum eru 

boð látin ganga út um það til allra og rýming hefst strax. Skólastjórnendur/Starfsmaður 

Kisudeildar hringir í 112 og óskar eftir samband við slökkvilið Akureyrar og segir frá 

eldsupptökum. Ef um bilun er að ræða tilkynnir skólastjórnendur/starfsmaður Kisudeildar 

það til Öryggismiðstöðvar 530-2400. 

 

Ef um bilun er að ræða er kerfið gangsett á ný. 

 Ef eldur kemur upp á að rýma húsið strax. Allir starfsmenn og öll börn fara á 
fyrirfram ákveðna staði eftir því hvar í húsinu eldur er. 

 Ef farið er út í garðinn er safnast saman við horn V/Heiðarlund og Lundarskóla 
(norðausturhorni) við girðingu.  

 Ef farið er út bílastæðis megin er safnast saman framan við blokkina hér á móti. 
(Hjallalundur einnig hægt að fara þaðan í Lundarskóla). 

 Sá sem fer með fyrstu börnum út tekur Ipaid deildarinnar með úr húsi til að fara yfir 
fjölda barna sem á staðnum og hvort allir eru komnir út.  

 Kríustarfsmaður tekur með sér rýmingaráætlun þegar hann fer út úr húsinu.  
 

Útgönguleiðir:   

1. Um aðalinnganga inn í leikskólann frá bílastæðinu Kisu- og Kríudeild. 
2. Um hurð út í garð að austan Bangsa- og Kríudeild. 
3. Um neyðarop í glugga innri stofum að sunnan. 
4. Í gegnum Kisudeild úr innri stofu og út um inngang að vestan. 
5. Í gegnum sal út um neyðarop þar og/eða út úr húsinu frá Kríudeild. 
6. Ef börnin eru uppi á lofti á Kisu- og  Kríudeild er númer eitt að ná þeim niður. 

Einnig er hægt að opna neyðarop frá Bangsadeild til að ná þeim niður (ef engin 
önnur leið er fær).  Neyðarop á Kríudeild liggur út og þarf slökkviliðið að nota það 
til að koma börnunum út. 

7. Um hurð út í litla garð frá Lunda  
8. Um hurð út að Lundarskólalóð frá Lundadeild. 

 



Hugsanlegir „felustaðir“ fyrir börnin á ef eldur kemur upp í húsinu. 

1. Upp á háalofti á Kisu og Kríudeild Ofan í dótakössum og hillum. 
2. Í fataklefa: Bak við fötin, undir bekkjum, inn í dótageymslunni í forstofu á 

Bangsadeild . 
3. Inn á snyrtingum: Undir vaska, bak við hurðir og inn á klósettunum. Úti WC. 
4. Í fremri stofu:  Undir borðum, inn í hillum 
5. Í innri stofu:  Bakvið sófann, undir borðum, ofan í dótakössum. 
6. Í sal og Hvíldarherbergi á Kríu og inni í Búri. 
7. Börnin gætu hlaupið niður í kjallara falið sig í kaffistofu, undirbúning, forstofu og 

jafnvel geymslu. 
 

Slökkvitæki og Eldvarnateppi (notist aðeins við mjög lítinn eld ekki leika 

hetju) 

 Við Bangsadeild er léttvatnsslökkvitæki (og garðslanga) við útgang út í garðinn. 

 Við Kisudeild er duftslökkvitæki í innri stofu við hurð vinstra megin. 

 Við Kisudeild er eldvarnateppi  

 Við Kríudeild er Brunaslanga í inngangi á miðjum ganginum. 

 Við Kríudeild er Eldvarnateppi er við millihurð í innri stofu. 

 Við Eldhús er Kolsýruslökkvitæki á milli hurðar og spegils (norðan megin). 

 Við Eldhús er Eldvarnateppi í eldhúsi við hurð sunnan megin (á móti 
slökkvitækinu). 

 Við Inngang niður í kjallara er Brunaslanga og léttvatnsslökkvit. í horni uppi við 
stiga  

 Við starfsmanna inngang er eldvarnateppi milli útihurðar og geymslu. 

 Á Lundardeild inn í Kletti við „mjólkurbeljuna“  

 Á Lundadeild inn í Vík við hurð fyrir fram geymslu. 
 

 


