
Rýmingaráætlun Menntaskólans 
við Hamrahlíð

Styttri útgáfa



Undirbúningur

• Kynnið ykkur flóttaleiðakort á ykkar svæði

• Þar sjást: 
– tvær bestu flóttaleiðirnar

– söfnunarsvæði

– upplýsingar um hvernig á að bregðast við eldi og 
jarðskjálftum

– staðsetning brunavarnatækja



Flóttaleiðir

Afstöðumynd og söfnunarsvæði

Tákn

Leiðbeiningar



Viðbragðsstaða



Rýmingaráætlun - fyrri hluti

Kerfið fer af stað  

1. Kennari 
– setur alla í viðbragðsstöðu

– skoðar flóttaleiðakort

– gefur nemendum upplýsingar um stystu leiðir og 
söfnunarsvæði

– bíður átekta

2. Aðrir starfsmenn
• skoðar flóttaleiðakort

• bíða átekta



Rýmingaráætlun - fyrri hluti

3. Stjórnandi og húsvörður 
– fara að stjórntöflu

– slökkva á hljóðgjafa

– aðgæta boðin

Ef kerfið hljóðnar halda allir

áfram að vinna en eru í 

viðbragðsstöðu smá stund



Rýmingaráætlun - seinni hluti
Kerfið fer aftur af stað

1. Allir fara hratt en skipulega út
skilja allt laust dót eftir s.s. töskur, 
bækur, úlpur...

safnast saman á söfnunarsvæði

bíða þar eftir fyrirmælum rektors

2. Lykilstarfsmenn fara yfir sín svæði
gefa rektor upplýsingar

3. Rektor heimilar inngöngu 



Stjórnendur og lykilstarfsmenn

• Stjórnandi aðgerða er rektor (eða staðgengill) og 
með honum er vakthafandi húsvörður.

• Lykilstarfsmenn
– Fara yfir sitt svæði og athuga hvort allir séu komnir út.

– Miðla upplýsingum til rektors um rýmingu. 

– Láta vita ef grunur er um að einhver sé enn inni á 
hættusvæði. 



Svæði Lykilstarfsmenn
1. Miðgarður og Mikligarður skrifstofa

2. Matgarður, Leikfélag og Undirheimar konrektor

3. Norðurkjallari og Himnaríki áfangastjóri

4. Bókasafn + st. 7 - 8 forstöðumaður bókasafns

5. Kennarastofa og vinnustofur A,B,C,E matráður

6. Skrifstofa fjármálastjóri

7. Iðavöllur, Gimli, Fensalir,Breiðablik, 
Valaskjálf, Fólkvangur og salerni

fulltrúi námsráðgjafa

8. Glitnir, Fenrisúlfar + st.48 - 40 netstjóri

9. Líkamsræktarhús fulltrúi líkamsræktar

10. Raugreinastofur 1-6 og 9-10 fulltrúi raungreina

11. St. 11 - 17 (austurgangur) fulltrúi íslensku

12. St. 18 – 27 og salerni (norðurgangur) fulltrúi þýsku

13. St. 28 - 38 (vesturgangur) fulltrúi sögu
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