Utrymningsorganisation Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12
Det är vars och ens eget ansvar att ha god kännedom om utrymningsvägar. Detta
görs dels genom att undersöka utrymningsplanerna uppsatta på skolan, dels genom
att göra utrymningsövningar.
Läraren har alltid det samlande ansvaret för sin elevgrupp. Utrymningsgenomgång
och eventuell övning utan larm görs på lärares initiativ i sina respektive grupper så
snart som möjligt när man har fått en ny grupp.
Utrymningsövning med larm görs även på skolledningens initiativ två gånger per år.
Vid brand
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rädda först personer i omedelbar fara
Vid brandtillbud stängs branddörrar automatiskt och utrymningslarmet hörs i
byggnaden. Automatiskt larm går till SOS alarm.
Man kan även larma brandkåren på 112 eller via larmknappar på vissa ställen.
Stäng fönster och dörrar.
Försök om möjligt släcka elden, om det kan göras utan fara för personskada.
Utrym skolan.
Meddela räddningstjänsten eller annan ansvarig var det brinner.
Informera även skolledningen vad som hänt,

Vid skolskjutning, vapenhot / bombhot
1.
2.
3.
4.
5.

Ta skydd.
Lås dörrar.
Ring 112 från din plats (förslagsvis via mobiltelefon) .
Utrym på skolledares eller lärares order (enligt denna utrymningsorganisation).
Invänta polisingripande.

Agerande vid utrymning
−
−
−
−
−
−

−

Lärare utrymmer salen lugnt och behåller klassen samlad (läraren går sist).
Stäng om möjligt fönster och dörrar.
Utrymningsplanerna anger rekommenderad utrymningsväg. Snabbast säkra väg ut ur huset gäller.
Hissen skall inte användas (vid larm går hissen alltid till våningsplan 2 och öppnar dörrarna)
För rullstolsburna finns evakueringsplatser på plan 2 och 4 Vid brandlarm tar de sig hit och larmar på
den röda knappen så att räddningstjänst uppmärksammas. Två personer, lärare/klasskamrat, hjälper till
och gör sedan avrapporteringen vid samlingsplatsen. Lämna inte rullstolsburen ensam.
Observera att det inte finns evakueringsplats för rullstolsburna på plan 3, här måste man hjälpas åt att
bära personen med eller utan rullstol i trappan. Lämna inte rullstolsburen ensam.
Alla skall gå direkt till samlingsplats runt Pinocciostatyn (enligt samlingsinstruktion nedan).
Avrapporteringslistor, skyltar och reflexväst (och krisplan) finns i skåp vid huvudentrén.
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Ansvarsfördelning
•

•
•
•
•
•

Någon i skolledningen är vår huvudansvarige (bär reflexväst) och sköter dialogen med jourhavande
brandmästare som finns vid Brandlarmscentralen (vid garageinfarten jämte Bryggaregatan 15). Om
skolledningen är frånvarande ersätter administrationspersonalen (eller studievägledarna).
Någon i skolledningen stannar vid huvudentrén och ser till att inte folk går in i huset så länge larmet går.
Om skolledningen är frånvarande ersätter administrationspersonalen (eller studievägledarna).
Om det kan göras utan fara för personskada genomsöker skolvaktmästarna lokalerna för att varna
eventuella kvarvarande.
Administrationspersonalen (ersättarkedja finns) tar med sig utrymningspärmen och båda skyltarna för
avrapporteringen. Om administrationspersonalen är frånvarande ersätter studivägledarna.
Undervisande lärare kontrollerar närvaron mot klasslista och rapporterar till rapportmottagaren. Om
lärare ej är närvarande övertar en elev närvarokontroll och rapporterar eventuella frånvarande.
För kvällsverksamheten finns utrymningssamordnande lärare utsedda och rutin gås igenom med rektor
varje terminsstart.

VÅR SAMLINGSPLATS ÄR PÅ PARKYTAN RUNT PINOCCIOSTATYN
−
−
−
−
−
−
−

Klasserna/grupperna skall ha kommit överens om lämplig samlingsplats på gräsytan runt Pinocciostatyn
(se bild nedan).
Lärare/gruppansvarig kontrollerar sin grupp och meddelar avrapportör som bär en skylt.
Om eleverna är lektionsfria vid utrymning ska de gå till den uppsamlingsplats runt pinocciostatyn som
klassen har kommit överens om.
Övrig personal och lektionsfria lärare anmäler sig till avrapportör som bär en skylt.
Vår huvudansvarige (bär reflexväst) sköter kontakten med brandkåren vid Brandlarmscentralen (vid
garageinfarten jämte Bryggaregatan 15) och informerar om läget. Jourhavande brandmästare bär gul
hjälm.
Lärare ansvarar för att hålla klassen samlad tills direktiv ges av huvudansvarig.
Huvudansvarig (i samråd med jourhavande brandmästare) avbryter utrymning.

SÄRVUX
Gy yrkes
Rapportör
Övriga
SFI
GRUV
Gy teori

UTRYMNINGSLARM SKALL ALLTID TAS PÅ ALLVAR
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