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Öryggisráð Varmárskóla.
Öryggisráð skipa 4 starfsmenn. Kosið er í öryggisráðið á tveggja ára fresti.
Öryggisráð Varmárskóa er skipað húsvörðum og deildarstjóra unglingadeildar ásamt
skólastjóra.
Öryggisráð fer yfir allan búnað og öryggi bæði nemenda og starfsmanna í skólahúsnæðinu
þrisvar á ári, í september, janúar og júní. Ávallt er stuðst við leiðbeingar frá Vinnueftirlitinu (
vinnuumhverfisvísi fyrir skóla). Niðurstöður þessarar athugunnar eru geymdar í möppu hjá
deildarstjóra og athugasemdir sendar til yfirvalda bæjarins.
Öryggisráð fundar að minnsta kosti tvisar sinnum á önn eða eftir þörfum.
Allar upplýsingar eru aðgengilegar fyrir starfsfólk og nemendur.
Fundað er með nemendum um hin ýmis má svo sem umhverfismálin.
Öryggisráð útbýr möppu sem er aðgengileg hjá ritara. Þar eru kynntar nánari upplýsingar um
þá þætti sem eru í þessari áætlun.

Röskun á skólastarfi vegna óveðurs/hamfara
Varmárskóli er opin og starfar alla daga samkvæmt skóladagatali nema Almannavarnir
ríkisins aflýsi skólahaldi vegna aftakaveðurs eða annara hamfara. Ef forráðamenn telja veður

Viðsjált er þeim heimilt að halda börnum sínum heima enda hvílir ábyrgðin fyrst og fremst á
foreldrum og forráðamönnum. Slíkar fjarvistir skal tilkynna eins og önnur forföll.

Ef óveður skellur á meðan nemendur eru í skólanum þurfa foreldrar að sækja börn sín eða
tryggja þeim heimför í samráði við skólann. Skólinn sendir ekki börn heim í slíkum tilvikum án
samráðs við foreldra.
Þegar óveður skellur á getur orðið röskun á skólastarfi vegna erfiðleika starfsfólks við að
komast til vinnu, en skólinn er alltaf opnaður og leitast við að halda uppi eðlilegu skólastarfi.

Reglur sem gilda í óveðri
Skólahúsnæði er opnað um leið og fyrsti starfsmaður mætir.
Allar upplýsingar eru settar á heimasíðu skólans eins fljótt og unnt er.
Foreldrar eru beðnir um að tilkynna fjarvistir.
Tölvupóstur er sendur til foreldra eins fljótt og auðið er.
Börn sem mæta í skólann er þar á ábyrgði starfsmanna.
Ætlast er til að foreldar fylgi börnum sínum inn í skólann og sæki þau í lok skóladags.
Foreldrum er heimilt að sækja börn sín áður en skólatíma lýkur.
Nemendur eru inni í frímínútum á ábyrgð starfsmanna.
Frístundaverið er opið samkvæmt auglýstum opnunartíma.
Foreldar bera ábyrgð á börnum sínum á leið í og úr skóla. Það er alfarið mat foreldra á veðri
og mat þeirra á tilmælum sem kunna að birtast í fjölmiðlum, eða lögreglu sem ræður því
hvort þeir senda börn sín í skólann eða halda þeim heima.
Nánari upplýsingar um röskun á skólastarfi er að finna á heimasíðu Varmárskóli.
Varmárskóli.is

Stórslys/náttúruhamfarir
Ef stórslys verður eða náttúruhamfarir er eftirfarandi ferli fylgt.
1. Skólastjóri/öryggisráð /áfallaráð aflar upplýsinga um það á hvern hátt atburðurinn
tengist skólanum.
2. Haft verður samband við viðeigandi upplýsingastöð.
3. Aflað verður upplýsinga í stórslysaáætlun Mosfellsbæjar.

Áfallaáætlun Varmárskóla
Við Varmárskóla er starfandi áfallateymi. Þar sitja eftirtaldir aðilar: skólastjóri, deildarstjór,
námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingur. Skólasálfræðingur og sóknarprestur koma að
málum þegar þess er óskað. Skólastjóri eða deildarstjóri kallar áfallateymið saman og skal
óskum um afskipti þessa teymis beint til stjórenda. Áfallateymis er bundið trúnaði.
Hlutverk þessa teymis felst m.a í forvörnum og forvinnu. Teymis sér um að móta vinnureglur
um hvernig bregðast eigi við áföllum sem skólasamfélagið reæður ekki við að leysa með
hefðbundnum hætti. Vinnureglur eru endurskoðaðar á fyrsta vinnufundi á hvert.
Áfallateymið kynnir sínar áætlun á hvert fyrir starfsmönnum skólans.
Ef áföll verða kemur áfallateymið saman og vinnur með skólastjóra að því að skipuleggja
viðbrögð skólans. Áfallateymis er kennurum og starfsmönnum skólans til ráðgjafar um
viðbrögð við áföllum og kemur beint að málum þegar þess er óskað.
Allar nánari upplýsingar um viðbrögð skólans við áföllum er að finna í áfallaáætlun sem birt
er að heimasíðu skólans.

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN VEGNA INFLÚENSU
Markmið viðbragðsáætlana skóla eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð allra
skólastofnana sem og starfsmanna þeirra þegar til inflúensufaraldurs kemur.
Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008 og lög
um sóttvarnir nr. 19/1997.
Áætlunin er í samræmi við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu.

Nánari upplýsingar Viðbragðsáætlunin segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða í
Varmárskóla í samræmi við áætlun Almannavarna um viðbrögð við heimsútbreiðslu
inflúensu.
um Landsáætlun vegna inflúensu er að finna á www.influensa.is

Rýmingaráætlun
Unnið hefur verið að gerð rýmingaráætlun fyrir Varmárskóla. Þetta er að finna á sameign
fyrir alla starfsmenn skólans og á heimasíðu Varmárskóla.

Kort af gönguleiðum í og frá skóla –
Í Varmárskóla er lögð áherlsa á öryggi gangandi vegfarenda og því er reynt að fylgjast með
umferð í kringum skólann. Öryggismyndavélar eru til staðar sem hægt er að fylgjast með
umferð nálægt skólanum, hjólreiðum
umferðarmálhttp://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/skipulag-og-umhverfi/umhverfi/

Aðgerðaráætlun gegn einelti og ofbeldi
Til þessa ð sporna við einelti hafa skólayfirvöld, starfsfólk, nemendaráð og foreldraráð
Varmárskóla lýst því yfir að einelti eða annað ofbeldi verði ekki liðið í skólanum. Lagt er kapp
á að leita ráða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og leysa þau mál sem upp koma æa
farsælan hátt. Varmárskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu
og umhyggju. Eineltisteymi Varmárskóla er starfandi í samráði og til aðstoðar skólastjóra.
Eineltisáætlun Varmárskóla er að finna á heimasíðu Varmárskóla.

