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 Körfur með talstöðvum, endurskinsjakka, ítarlegum nemendalista er staðsett 

inn á skrifstofu ofaná  skáp sem geymir hjartastuðtækið. 

 

 Skipting starfsmannahópsins:  

o Hópur 1. Starfsmenn sem eiga börn á leikskólaaldri - fara strax úr húsi 

þegar sms berst 

o Hópur 2 . starfsmenn sem eiga börn á grunnskólaaldri, þegar ástand leyfir 

 Fara starfsmenn úr húsi með börn á yngsta stigi 

 Fara starfsmenn úr húsi með börn á miðstigi 

 Fara starfsmenn úr húsi með börn á elstastigi 

o Hópur 3. Starfsmenn sem eiga börn eldri börn en 16 ára  eða enginn börn 

 Eru í leikskólanum þangað til að stjórnandi gefur þeim leyfi til að 

yfirgefa leikskólann 

 Leikskólastjóri / staðgengill hans er síðastur úr húsi og ber ábyrgð á 

þeim börnum sem ekki eru sótt og fer með þau í Íþróttahúsið og fylgir 

þeim á fyrirfram ákveðna fjöldahjálparstöð. 
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1. Skipting á starfsfólki miðað við að starfsmenn í hópi 2 og 3 séu enn í húsi 

 

 Þeir starfsmenn sem eru út á bílaplani ertu tengdir öllum heimastofum.  

 Starfsmaður á bílplani segir þá i talstöð : Eyri – Gunna , Eyri – Gunna -  Eyri bregst þá við og fer með Gunnu út á bílaplanið  og kemur 

barninu í hendur foreldra, starfsmaður fer síðan strax inn í fataherbergi aftur  

 Starfsmenn á bílaplani vísa starfsmönnum á heimastofum á þá bíla sem börnin eiga fara í. 

 Starfsmenn á plani eru með tvo bíla hverju sinni þ.e.a.s. láta ekki sækja fleiri börn fyrr en börnin eru komin í fyrstu tvo bílana. 

 Skipting þessi miðast við að allir starfsmenn séu í húsi og við tímamörkin fram að hádegi. Jafna þarf út starfsmenn hverju sinni eftir 

mönnun í húsi, leikskólastjóri / staðgengill sér um það  

 

 

 

 

 Hlíð Hagi Eyri Múli 

Fataherbergi – merkir 
viðverulista 

Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður 

Fataherbergi Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður 

fataherbergi Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður 

Fataherbergi Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður 

     

     

Bílaplan / talstöð Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður Einn starfsmaður 
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Sms berst um 
bráðarýmingu

Leikskólastjóri / 
aðstoðarleikskólastjóri 

lætur alla starfsmenn vita

Þeir starfsmenn sem eru 
grænir fara úr húsi

Deildarstjóri/staðgengill 
deildarstjóra tekur 
viðveruskráningu

Starfsmenn fara með 
nemendur inn
í fataherbergi / 

talstöðvar/endurskinsmerki

Hver nemandi situr á sínum 
snaga

Tveir starfsmenn sjá um 
skráningu út við aðalhurð

Fjórir starfsmenn fara út á 
bílaplan með talstöðvar

Bílaplansstarfsmenn kalla í 
gegnum talstöð nafn 
deildar og nafn barns

Starfsmaður úr fataherbergi 
fer með barnið út á bílaplan 

Bílaplansstarfsmaður 
bendir starfsmanni í hvaða 

bíla börnin eiga að fara

Starfsmaður fer aftur inn í 
fataherbergi og endurtekur 

ferlið
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Farið var yfir þessa rýmingaráætlun  með starfsfólki Lautar á starfsmannafundi 

þriðjudaginn 4.feb. 2020 

 

Grindavík 5.feb. 2020 

 

Fríða Egilsdóttir  

Leikskólastjóri 

Leikskólinn Laut 

 

Lóa B.H. Björnsdóttir 

aðstoðarleikskólastjóri 

Leikskólinn Laut 


