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PM VID BRAND ELLER BRANDFARA 
Varje mentor skall informera sin klass om åtgärder vid brand eller brandfara. Lärare bör vid 

första undervisningstillfället informera om utrymningsvägar. Utrymningsövningar för hela 

skolan anordnas varje läsår. 

 

Rutin Förebyggande brandskyddsarbete 
För att förebygga eventuell uppkomst av brand ska: 

- rökförbudet inom skolans område respekteras 
- de säkerhetsregler som gäller i t ex kemi- och biologisalar, BA-, RL- och FT-

programmens lokaler där arbeten med högre brandrisk förekommer respekteras 

 

Brandlarm – Information 
 

Samtliga hus på skolan har automatiska brandlarm med direktkoppling till räddningstjänsten.  
 
Då brandlarm utlöses i hus B, C, E, F, G, H, L, N, R samt Arenan signaleras larmet även i  
D-huset.  
 
Husen A och K har automatiska brandlarm kopplat till räddningstjänsten, men signal går inte 
till D-hus vid utrymning. 

 
Utrymning 
1. Utrymningen skall ske lugnt och snabbt, tänk på att röken är minst besvärande nära 

golvet. 
 

2. Ytterkläder och andra ägodelar kan behöva lämnas kvar vid en utrymning. 
 

3. Undervisande lärare skall i förväg ha bestämt hur man hjälper elev med funktionshinder. 
 

4. Klassen eller gruppen skall hållas samlad. Viktigt med gruppvis uppställning för att 
snabbt kunna räknas. 
 

5. Utrymningsplaner finns uppsatta i korridorerna. 
 

6. Läraren utrymmer sist efter att ha förvissat sig om att lektionssalen och angränsande 
rum, skrubbar och toaletter är tomma. 
 

7. Dörrar och fönster skall hållas stängda för att elden skall hindras att sprida sig. 
 

8. Utrymning ska ske via sidogatorna mellan husen inom skolområdet. Huvudgatan och 
torget lämnas fritt för utryckningsfordon att ta sig fram via. 
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9. Läraren ansluter sig till gruppen och räknar eleverna. Rapport lämnas av undervisande  
lärare till person, som är försedd med orange jacka på återsamlingsplatsen.  
Elever som vistas i lokalerna utan att ha lektion anmäler sig själva till person i orange jacka. 

10. Återsamlingsplatsen är grusplanen nedanför N-huset enligt utrymningsplanen. 

 

11. För elevhemmen gäller särskild instruktion – se anslag i respektive byggnad. 

 

12. Vid utrymning av Arenan följs Arenans utrymningsrutiner med återsamlingsplats på 

parkeringen utanför. 

 

13. Vid utrymning av fordonsprogrammets lokaler vid Bandygatan följs lokal 

utrymningsplan med återsamlingsplats på intilliggande grusplan. 

 
 

 


