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Løkeberg skole 

Rutiner ved brann etter kl 17.00  
 

 

Brukerne av skolens lokaler skal gjøres kjent med plasseringen av 
brannmeldere, brannslanger og brannslokningsapparater og vite hvordan 
disse brukes. Dette gjelder ansvarlig repr. for lag/foreninger og 
aktivitetsledere. 
 

Ring brannvesenet 110 når brann oppdages. 
 
Når brannalarmen går 
Tilsynsvaktens oppgaver: 

 Ha oversikt over hvilke rom som er i bruk. 

 Skal ved utløst alarm sjekke alarmsentralen for å identifisere hvor alarmen er utløst.   

 Hvis brann skal du varsle over tlf. 110 og iverksette evakuering. 

 Dokumenter hendelsen etter gjeldende HMS-rutiner på skolen. 
 
Brukernes/leietakernes ansvar: 

 Når brannalarmen går skal alle forlate lokalene. 

 Romansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over hvor mange barn han/hun har ansvar for. 

 Romansvarlig står ved døra og sørger for at ALLE uten opphold forlater rommet. 

 Vinduer i rommet lukkes. 

 Når alle har forlatt rommet, lukkes døra og samtlige forlater bygningen uten opphold og under 
romansvarliges ledelse. Det skal ikke løpes i trapper eller ganger. 

 Romansvarlig må sjekke at alle tilhørende rom som er i bruk er tomme når de forlater bygningen 
(grupperom, toalett, garderobe, kjøkken m.fl.) Alle vinduer og dører skal være lukket, hvis mulig. 

 Er nærmeste utgang sperret av røyk, velges korteste vei til en annen utgang. 

 Romansvarlig holder alle samlet og stiller opp på anvist samlingsplass (grussbane). 
 
Romansvarlig er den leder som har ansvaret for dem som oppholder seg i rommet når alarmen blir 
utløst. Alle leietakere og brukere av skolens lokaler er ansvarlig for at det til enhver tid finnes en 
romansvarlig i hvert rom som er i bruk, og at denne er kjent med skolens brannrutiner. 
 
Ingen går inn igjen før brannvernleder/brannvesenet har gitt klarsignal til dette. 
 
Undertegnede har lest og forstått brannrutinene som gjelder på kveldstid (etter klokken 1700) 
Kopi av undertegnet rutine sendes til Løkeberg skole.  
 
        

Leietaker/klubb 
 

 Rom  Tidspunkt  Periode  

        
        

Kontaktperson  Dato  Navn  Underskrift  
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