
Branninstruks 

Varslingsapparater og slokkingsapparater: 

Ved hver skole skal personalet være kjent med hvor 
brannmelderapparat, de kjemiske 

slokkingsapparater og vannslangene for vedkommende klasserom 
finnes, hvorledes apparatene skal brukes og hva de kan brukes til. 
Kontakt om nødvendig vaktmester. 
  

Rømningsprøver: 
  

Minst en gang årlig foretas rømningsprøve for samtlige klasser. 
Øvelsen varsles med støtvis ringing i et halvt minutt. Ordningen 
for utmarsj og oppstilling skjer på 

samme måte som i tilfelle brann (se NÅR DET OPPSTÅR 
BRANN), bortsett fra at klassene bare føres ut til oppstillingsplass 
for innmarsj dersom annet ikke er avtalt. Hver lærer kommer 
deretter og får seg og eventuelt sin klasse krysset av. Den som 
fører listene vil da befinne seg ved trappen ned til ballplassen. 
Innmarsj foregår på vanlig måte etter at en representant for 
brannvesenet eller rektor har kommet med en sluttkommentar. 
Under en rømningsprøve skal samtlige som befinner seg i 
bygningene komme seg snarest mulig ut på ballbanen. Dette 
gjelder ikke de personer som i øyeblikket betjener 
varslingsanlegget. 
  

NÅR DET OPPSTÅR BRANN: 
  

Når det oppdages brann i skolebygningen, ordner vi oss på 
følgende måte: 
  

Den som først oppdager brann, må sørge for at det blir slått alarm 
lokalt innen 

skolen. En må deretter sørge for at det blir gitt melding til 
brannvesenet. Bruk 

eventuelt klasseromstelefon til forkontoret så vil kontoret besørge 
melding til 
brannvesenet. BRANN 110. 
  

Læreren tar straks stilling ved utgangsdøra, vinduene lukkes og 
oppstilling og utmarsj skjer i den vanlige orden og uten opphold. 
(yttertøy og andre skolesaker tas ikke med). 
  

Læreren går foran og leder klassen. Han bør gjøre avtale med en 

særskilt pålitelig elev om at han/hun går aller sist ut av 
klasserommet og lukker 
døra. En bør dessuten velge en varamann til dette oppdraget. 
  

Klassen marsjerer raskt og slutter godt på, men må ikke løpe. 
Læreren må være særlig nøye med å forsikre seg om at samtlige 
elever i klassen følger med ut av bygningen. 
  

Er nærmeste trappegang sperret av røyk eller på annen måte, 
marsjeres korteste vei til en annen trappegang. 
  

Læreren følger klassen helt ut på ballbanen og teller elevene. 
  

På samme måte som ved rømningsprøve er det viktig at det 
snarest 
mulig blir foretatt en registrering av hvilke klasser og lærere som 
har kommet seg ut av bygningen. 
  

 
 



  

BRANNINSTRUKS 

Alle skal kjenne innholdet av denne instruksen. 
  

VARSLE 

Brannvesenet må straks varsles direkte på telefon: 110 

  

REDDE 

Alle personer som befinner seg i bygningen må straks gå til 
oppsamlingssted. 
Bruk ikke heisen. 
                
SLOKKE 

Forsøk å slokke brannen. 
                
BEGRENSE 

Er slokking umulig, steng vinduer og dører og forlat bygningen. 
                
OPPSAMLINGSSTED 

Oppsamlingssted er ballbanen. 
  

Evakueringsplan 

Som ved øvelser. 
  

 

 


