
HEMNES KOMMUNE
Brann og redningstjenesten

MELDING OM OVERNATTING I SKOLEBYGNING OG BARNEHAGER

Ved _________________________________________ skole/barnehage, telefon_________

vil _______________________________________________________________ (leietager)

overnatte i tiden ________ / _________ - _________ / ___________

Antall netter : ____________________

Antall personer: ____________________

Leietager er kjent med:

Generelle regler for overnatting på skoler.
Regler for innkvartering og vakthold.
Branninstruks og ev. spesielle brannsikkerhetstiltak for den aktuelle skole.

Leierens ansvarlige: ________________________________ telefon: ________________

Skolens ansvarlige : ________________________________ tlf. privat : ______________

eller _____________________________________________ tlf. privat : ______________

Hver gang skolen/barnehagen brukes til overnatting fylles denne siden ut og sendes/fakses til:

Hemnes kommune v/brannsjefen
Sentrumsveien 1
8646 KORGEN

Telefon : 75197000, telefax: 75197101
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GENERELLE REGLER FOR OVERNATTING I SKOLEBYGNINGER OG
BARNEHAGER.

Utleier (eier) har ansvaret for at kravene i dette avsnittet blir oppfylt.

Branninstruks skal deles ut til alle lederne for de grupper som overnatter og til nattvakter.

De skal vises rundt og gjøres kjent med alle rømningsveger, varslingsrutiner, slokkemateriell,
og samlingsplass.

Alle mangler påpekte i brannsynsrapporter og i evt. annen korrespondanse fra
brannvesenet og/eller bygningsmyndighetene skal være rettet.

Alle rømningsveger fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og oversiktlige.

Dører i rømningsvei (også ytterdør) skal være ulåst, så fremt døra ikke kan åpnes
innenfra uten bruk av nøkkel (med vrider) eller nødbeslag. Lyset i rømningsveg skal være
tent.

Det må ikke plasseres flere madrasser/senger i hvert rom enn at det blir god adkomst til dører
og vinduer som er egnet til rømning.

Intern varsling skjer med brannklokkene. Dersom disse ikke startes automatisk, trykk inn de
manuelle brannmeldere.

Ved brann varsles brannvesenet over telefon 110. Nattvakten skal ha tilgang til telefon hvor
det er tydelig oppslag med alarmnumre til brannvesen, politi og legevakt.

Det skal uttas samlingsplass på egnet sted utenfor skolen.

Brannvesenet skal ha beskjed minst 2 dager før skolen brukes til overnatting, antall personer
og tidsrom skal oppgis.
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REGLER FOR INNKVARTERING OG VAKTHOLD

Leietager (de som overnatter) har ansvaret for at kravene i dette avsnittet blir oppfylt.

Alle som overnatter skal gjøres kjent med disse reglene og branninstruksen.

Ved overnatting i lokaler som det ikke er brannmeldere i, utplasseres det røykvarslere i
overnattingsrom og tilstøtende rom.

All røyking og all bruk av varme samt bruk av gass til koking o.l. er forbudt.

Så lenge det sover folk i bygningen skal det være våken nattvakt til stede.
Nattvaktene skal være voksne.

Nattvakten skal være kjent med rømningsveger, varslingsrutiner, slokkemateriell og
samlingsplass.

Nattvakten skal hver time patruljere i de deler av bygningen som brukes til overnatting.
Han skal spesielt påse at røykeforbudet overholdes. Fremmede vises bort.
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BRANNINSTRUKS (handling ved brann)

OPPDAGER DU BRANN FØR BRANNALARMANLEGGET DETEKTERES,
VARSLES ALLE I BYGNINGEN VED Å LØSE UT MANUELLE BRANNMELDERE,
EVT. VED TILROP.

VARSLE BRANNVESENET OVER TELEFON - 110.

HJELPE ALLE MED Å KOMME SEG UT. PÅSE AT ALLE FORLATER SOVE-
ROMMENE. TA IKKE MED BAGASJE.

GJENNOMSØK OM MULIG TOALETTER OG ANDRE BIROM.

LUKK DØRER OG VINDUER DERSOM DET ER MULIG.

PRØV Å SLUKKE BRANNTILLØPET MED TILGJENGELIG
SLUKKEMATERIELL.

MØT BRANNVESENET OG ORIENTER DEM. ANGI OM MULIG BRANNSTED
OG HVOR DET EVENTUELT ER FOLK INNE I BYGGET

ETTER EVAKUERING GÅR ALLE TIL ANVIST SAMLINGSPLASS OG BLIR
DER TIL NØDVENDIG REGISTRERING ER FORETATT.
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