HOVÅSSKOLAN

OM BRAND UTBRYTER
•
•
•
•
•
•

Rädda först den som är i omedelbar fara
Utrym till återsamlingsplats
Varna övriga som hotas av branden
Larma genom att trycka på larmknappen
Stäng dörren efter dig om du är sist i ett rum
Stäng öppna fönster

NÄR BRANDLARMET GÅR
Larmet består av en ihållande ringsignal
och roterande ljus
• Följ instruktioner från lärare eller annan vuxen
• Utrym till återsamlingsplats
• Gå inte tillbaka in i skolan förrän larmet upphört
och lärare eller annan vuxen ger klartecken
• Lärare eller annan vuxen anger följande:
- Var klassen/gruppen ska samlas
- Om det är möjligt att ta på sig ytterkläder
- Vilken flyktväg som är lämpligast
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HOVÅSSKOLAN

BRAND
Handlingsplan för personal med ansvar för elevgrupper
1. Brandövning måste meddelas i förväg och eleverna ska vara informerade.
Klassföreståndare meddelar klassen och går samtidigt genom utrymningsplanen.
Klassföreståndare visar vilka utrymningsvägar som finns inom skolan och var
brandutrustning är placerad. Lärare som undervisar i idrottshallar,
hemkunskapssalen, bild- och slöjdsalar ansvarar för information till elever om
utrymningsvägar och brandutrustning.
2. Vid utrymning informerar du eleverna om återsamlingsplats. Du beslutar vilken
utrymningsväg som är lämplig (dörr eller fönster) samt om det finns möjlighet för
eleverna att ta med sig ytterkläder.
3. Du lämnar salen sist. Om det är möjligt, stänger du fönster som är öppna. Du tar med
dig närvarolista. Du stänger dörren efter dig. Den personal som sist lämnar
arbetslagsområdet kontrollerar toaletter och andra låsta utrymmen, alternativt
utrymmen där det är känt att larmet inte når.
4. Undervisande lärare samlar eleverna klassvis på uppsamlingsplatsen
och kontrollerar med hjälp av närvarolista vilka elever som är närvarande.
5. Arbetslaget beslutar vem som avrapporterar till rektor. Om samordnare finns på
plats i arbetslaget gör samordnaren det.
6. Avrapporteringen består av följande information:
a. Klass
b. Antal elever på plats
c. Om någon elev saknas
d. Om någon elev är skadad
7. Återsamlingsplats
a. Arbetslag 1 (F-3) samlas på basketplanen
b. Arbetslag 2 och 3 (4-6 och Läsö) samlas på lilla fotbollsplanen
c. Klasser från arbetslag 4-7 (7-9) som har undervisning i bild,
hemkunskap och textilslöjd samlas vid sandlådan
d. Arbetslag 4-7 står gruppvis utanför respektive entré
8. Rapportering av klasser sker till respektive rektor, enhetschef eller, om någon av
dem är frånvarande, i första hand skolledarstöd, i andra hand samordnare.
Avrapportering sker till den rektor som är ansvarig för den grupp som lärare har i
undervisning vid utrymningstillfället.
a. Rektor för Läsö och F-6 står vid basketplanen
b. Rektor för 7-9 står vid den södra cykelparkeringen (utanför personalrummet)
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