
Slys og brunavarnir í leikskólanum Hlíð, Mosfellsbæ 

 

Í leikskólanum er brunavarnarkerfi sem er beintengt Securitas, einnig eru 

handbrunaboðar (“Brjótið gler”).  Slökkvitæki og brunaslöngur eru við alla útganga 

leikskólans.  Eldvarnarteppi og slökkvitæki eru í eldhúsi.  Teikning af útgönguleiðum og 

brunakerfi er í anddyri. 

 

Ekki hefur reynt á áætlunina okkar en kerfið gefur iðulega frá sér boð um að eitthvað er 

að þegar verið er að rista brauð þannig að við höfum fengið æfingu í því hvað gera á.  

 

Skipulagðar brunaæfingar hafa verið þar sem rýmingaráætlun og flóttaleiðir hafa verið 

æfðar og allir hafa tekið þátt.  

Flóttaleiðir eru góðar í leikskólanum – stórir gluggar sem opnast út af deildum og öðrum 

vistarverum.  Og ávallt er greið leið um allar hurðir. 

 

Viðveruskrá -  er á öllum deildum og ávallt er merkt í hana þegar börnin koma í 

leikskólann og eru sótt.  Viðveruskráin er mikilvægt öryggistæki því þar er að finna 

nýjustu upplýsingar um hve mörg börn eru á deildinni hverju sinni.  Í brunaæfingum er 

viðveruskráin mikilvægasta öryggistækið.   

 

Brunavarnir/slys og áföll - Starfsfólk leikskólans býðst að fara reglulega á 

slysavarnanámskeið. Þannig eru allir betur undirbúnir ef eitthvað kemur uppá enda 

mikilvægt að bregðast skjótt við.  Mikilvægt er að starfsfólk viti hvar tæki og tól eru 

staðsett s.s. sjúkrakassar, slökkvitæki og vatnsslöngur.  Einnig að þau viti hvernig 

bregðast á við aðstæðum sem upp koma en upplýsingar um það má finna í 

starfsmannahandbók leikskólans sem er aðgengileg á deildum sem og á spjöldum sem eru 

á áberandi stöðum.  

 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kemur árlega til elstu barnanna í Hlíð og fræða þau og 

fjölskyldur þeirra um eldvarnir. Slökkviliðsmenn hafa slökkviálfana Loga og Glóð sér til 

halds og trausts í þessum heimsóknum en þau eru sérstakir aðstoðarmenn slökkviliðsins í 

verkefninu. 

Markmið verkefnisins er þríþætt: 

1. Að tryggja góðar og traustar eldvarnir í leikskólum í samvinnu við starfsfólk 

2. Að veita elstu börnunum fræðslu um eldvarnir og kynna fyrir þeim störf 

slökkviliðsmanna 

3. Að minna foreldra og forráðamenn barnanna á mikilvægi þess að hafa eldvarnir 

heimilisins í lagi og veita þeim ráðgjöf í því sambandi 

Starfsmenn slökkviliðsins heimsækja okkur tvisvar á ári. Í fyrri heimsókninni fara 

fulltrúar SHS yfir ástand eldvarna með leikskólastjóra og öðru starfsfólki og gert er 

samkomulag um eldvarnir og fræðslu. Í seinni heimsókninni hitta slökkviliðsmenn elsta 

árganginn í Hlíð. Ræða við börnin um eldvarnir, segja þeim frá starfi slökkviliðsmanna 

og sýna þeim ýmsan búnað. Þá afhendir SHS börnunum sjálfum möppuna ,,Slökkviliðið 

mitt“ en í henni eru verkefni fyrir börnin og skilaboð til foreldranna. Gert er ráð fyrir að 

börnin vinni verkefnin í leikskólanum en taki möppuna svo með heim með 

viðurkenningarskjalinu í. 


