FOREBYGGENDE BRANNVERNINSTRUKS BERGER SKOLE
Den som først oppdager brann eller annen form for katastrofe som krever evakuering, må sørge for
at det blir slått alarm innen skolens område.
NB! Ta ingen sjanser!!! Alle har et felles ansvar for å sørge for at brannvern/ katastrofevern blir
gjennomført i tråd med rutinene.
1. Orden og ryddighet er forebyggende brannvern.
Ansvar: Alle
2. Alle rømningsveier skal til enhver tid være frie helt ut av bygningen.
Ansvar: Alle
3. Skoene skal plasseres i korridorer slik at de ikke blokkerer. Alle har ansvar for å minne elevene på
dette.
Ansvar: Lærere – elever
4. Alle nytilsatte skal få informasjon/opplæring om branninstruks og forebyggende rutiner.
Ansvar: Rektor
5. Alle elevene skal være kjent med forebyggende brannvern og branninstruks, ikke glem elever
som kommer midt i et skoleår.
Ansvar: Kontaktlærer
6. Det er strengt forbudt å overnatte i bygninger der det ikke er brannvarsling/røykdetektor
7. Branninstruks skal henge synlig for alle.
Ansvar: Rektor
8. Alt utstyr som ikke er i bruk og som kan medføre brannfare skal fjernes snarest.
9. Nødvendig vedlikehold av branntekniske tiltak gjennomføres straks det avdekkes mangler. Årlig
testing av brannvarslingsanlegg v/leverandør.
Ansvar: Vaktmester/skoleeier
10. Innleide håndverkere skal overholde instrukser.
Ansvar: Vaktmester.
11. Rektor har ansvaret for at det gjennomføres brannøvelse to ganger per år i samarbeid med
vaktmester (igangsetting og avslutting av alarm).
12. Rektor er ansvarlig for utarbeidelse, bekjentgjøring og eventuell revidering av instruks
13. Unødig utløsning av brannalarm er forbudt. Det vil få konsekvens i samsvar med
skolereglementet, og kan medføre gebyr fra brannvesenet.
14. Elektriske apparater og utstyr slås av etter bruk (støpsel på kaffetrakter og lignende trekkes ut
etter bruk, eller sikres på annen måte)
15. Hvis levende lys skal brukes, må det benyttes kun når voksne er tilstede. NB! Husk å slokke lysene
når dere forlater rommet. Levende lys tillates ikke ved overnatting på skolen.
16. Alle klasser trener utmarsj like etter skolestart på høsten
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Ansvarsfordeling når alarmen går


Alle har ansvar for å forlate bygningen etter at vinduer og dører er lukket. Den som har
besøk på skolen har et særskilt ansvar for at disse blir med ut.



Ro og orden er viktigere enn hurtighet



Lærere sørger for å samle alle elevene før utmarsj. Dersom noen er ute av klasserommet
– pass på at disse følger med ut, fordel ansvaret hvis det er flere lærere eller assistenter
til stede, men ikke TRO at den andre gjorde det.



Rektor (brannvernleder) tar med mappe for avmelding ut, hvis rektor er fraværende skal
en lærer i administrasjonsbygget ta med seg mappa.



Lærere melder fra til rektor når alle er ute og har stilt opp. Meld i fra om eventuelt
savnede personer, og om eventuelt fravær gjeldende dag.



Vaktmester går til brannalarmsentralen og avleses skadested. Dette meldes til rektor og
eventuelt brannvesenets utrykningsleder (hvis det er brann). Dersom ikke vaktmester er
tilsted, tar rektor ansvaret for alarmen, og avmelding delegeres i tråd med
ansvarsfordeling.



Rektor er skolens bindeledd til politi/brannvesen/ambulanse/media/foresatte.
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