
Branninstruks til lærere og ledere  
under skole/arrangement ved Sjunkhatten leirskole  
 
Forebyggende brannvern: 
 
A. Det er installert røyk- og brannmeldere i alle hus med overnattingsplass. 
 
B.  Gjør deg kjent med hvor: 

1. Brannslokkeutstyr er plassert 
2. Utganger/nødutganger er 
3. Instrukser/kart over nødutganger henger 

 
C. Røyking eller åpen ild er verken tillatt inne eller ute eller på skolens område. 
 
D. Lading av mobil eller annet elektronisk utstyr må ikke forekomme om natta. 
  
E. Førstehjelpsskrinet finnes her: 

• I hovedhuset i hylle ved inngangen, og i hylle i 2. etasje 

• I hylle i garasje, ved tørkeskapene  
 
F. Ikke legg eller heng noe på panelovnene. 
 
G. Alle nødutganger må ha fri adkomst. I samtlige hus i Vatnlia skal skotøy tas av og settes på/under 

skohyller, samt rundt langs veggene.  
 
H. Ingen får flytte seng/rom uten å ha gitt beskjed til verten. Det er ikke lov å ligge på flatseng (madrass på 

gulvet) 
 
I. Det skal alltid bo en voksen på hver hytte bl a i tilfelle brann. 
 
Instruks ved brannalarm: 
 
A. Ledelse ved brann til brannvesenet kommer: 

- Vert og/eller rektor 
- Er de ikke til stede, tar de andre lederne/lærerne ledelsen i fellesskap 
 

B. Opptre rolig, tenk fornuftig! 
 
C. Evakuer alle bygninger umiddelbart. Lukk vinduer og dører hvis situasjonen tilsier dette. 

Oppsamlingsplass for alle er foran garasjen. Lærerne/leirleder roper opp sine klasser/barn. 
 

D. Gå til brannvarslingssentralen, i yttergangen på hovedhuset. 
Les av hvor alarmstedet er, og sjekk hva som har utløst den eventuelle brannen. 
 

E. Prøv å slukke dersom brannen er liten, evt prøv å begrense ilden til brannvesenet kommer. 
 
F. Den ansvarlige ringer til brannvesenet tlf 110. Oppgi navn når du ringer. 
      Vert varsles på tlf 909 69212. Eller leder på tlf 92856483.  
 
G.   Når brannvesenet kommer, avgir du rapport om hva som er gjort, og om alle er i sikkerhet. 

Fra da av er det brannvesenet som overtar ledelsen. 
 
Det er straffbart å utløse falsk alarm, og medfører erstatningsansvar. Brannvernutstyr må selvfølgelig ikke 
skades. 
Lærer/leirleder for den enkelte klassen/gruppen skal informere reiselederne/medreisende voksne om denne 
instruksen. 
 

 


