
 

 

Handlingsplan for Brann og 

ulykker i barnehagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brann              110 

Ambulanse        113 

Lege               72417660 

Politi              112(02800) 

Giftinformasjon   22591300 
 

 

 



 

 

Innledning 

Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan for brann og ulykker.  
 
Planen er utarbeidet våren  2016 i forbindelse med sammenslåing av barnehagene. 
Planen kan revideres hver 4 år eventuelt i 2020. 

Holtålen kommune har interkommunalt brann og redningsledelse.  
Handlingsplan er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging av 17.12. 2015 
nr.1710 med ikrafttredelse fra 01.01.2016 
 
Kommunen har :  

 Plan for informasjonsberedskap 

 Evakueringsplan 

 Beredskapsplan for Holtålen kommune 
 

Vi er ikke tilknyttet alarmsentral. 

 

Mål for handlingsplanen 
Å utarbeide gode rutiner som skal være utgangspunkt for handling når krisesituasjoner oppstår. 
Rutinene skal være godt kjent og tilgjengelig for alle ansatte i barnehagen. 
 

 
Bygget: 
Bygget er på ett plan unntatt arbeidsrom/personalrom. Det er mange dører direkte ut som bør 
gjøre eventuell evakuering greit. Det er mange brannvarslere osv 
 
Bygget har flere brannceller men vi har delt bygget i to ny avdeling og gammel avdeling. 
Vi evakuerer til den brannceller der det ikke brenner. Er det behov følges barna derfra  til 

samlingsplassen.  

Personalet er en stabil gruppe som gjennom mange år er kjent med instrukser, bygget, og har 
gjennomfør førstehjelps og brannvern kurs osv 
 
Brannpanel: I grovgarderoben, ved hovedinngangen er det en instruks for å stoppe alarmen. 

 

Barnehagen vil til enhver tid ha barn som befinner seg ute eller inne. 

 
 
Telefon: 
Barnehagen har oversikt over telefon nr til foreldre/foresatte. Denne oversikten befinner seg i 
kommunens resepsjon slik at de kan være behjelpelig ved å gi beskjed i en krisesituasjon. 
Personalet har med egne mobil telefoner på turer utenfor barnehageområdet. 

 
Førstehjelpsutstyr: 
Vi har et minimum av førstehjelpsutstyr på bad/stellerom, da vi er i nærheten av legekontoret. 
Vi har førstehjelpsutstyr med på turer .  + mobil er med. 
 
 



 

 

BRANNFOREBYGGENDE TILTAK 

Hvem Oppgaver med brannvern: Når 

 
 
 
 
 
 
Styrer/ 
enhetsleder 

Barnehagen skal ha en brannvernleder og en brannvernperm, 

branninstruks og romkart inne og ute. Branninstruks inne skal 

henges sammen med romkart på personalrom og toalett. 

Branninstruks ute og kart over området henger ved 
inngangsdørene til personal og uthus. 
Kart og Romoversikt skal informere om hvor det er brannceller, 

røykvarslere, brannslukningsutstyr, utganger og rømningsveier. 

 

Brannvernkurs for personalet  
Førstehjelpskurs. Det skal bekreftes på eget skjema når 
opplæring er gjennomført. 

Hvert andre 
år  

Internkontroll system og risikovurdering Ved behov 

Varsle huseier/vaktmester om mangler og utbedringer  

Kontaktperson til brann og redning  

Deltaker på tilsynsrunde/ Egenvurdering 1 gang i 
året 

 
Brannvern 
leder 

Gjennomgår brannvernreglene med nytt personale i barnehagen  Hver gang 

Ha tilsyn med internkontroll  

Deltaker på tilsynsrunde/ egenvurdering 1 gang i 
året 

 

 

 

 

Personalet 

 

 

Holde seg oppdatert på handlingsplan, branninstruks og romkart Alltid 

Den som oppdager brann varsler de andre i barnehagen. 
 

 

Parkering av personalets biler skal skje lengst bort fra 

barnehagen, slik at de ikke er til hinder for brannbil.  

Alltid 

Dagbok/turbok: Barnehagen skal til enhver tid ha oversikt over 

hvilke barn som er tilstede. Dette gjennomføres med at alle barn 

blir ført opp i dagbok når de kommer om morgenen og strøket ut 

når de går hjem.  

Alltid 

GJØRE SEG KJENT MED FØLGENDE: 

 De ulike rømningsveiene i barnehagen 

 Samlingsplass 

 Hvor slukningsutstyr finnes 

 Hvor mange barn som til enhver tid befinner seg i 
barnehagen 

 Hvordan brannmelding og evakuering skal utføres 

 

 

Huseier/ 

vaktmester 

Oppfølging av El- kontroll (innleid firma) 1 gang i året 

Deltaker på tilsynsrunde 1 gang i året 

Utføre forbedringer varslet av brannvernleder/styrer  eller tilsyn.  

Sjekke at røykvarslere, brannslukningsapparater og brannslanger 
er i orden (innleid firma) 
Gjennomføring av uvarslet brannøvelse   

1 gang i året 

 



 

 

Brann og Førstehjelpsuke:  

Mål: Gjøre barna kompetent slik at det blir naturlig å handle når ulykken er ute.  

Hver avdeling skal gjennomføre Brannvern og Førstehjelpsuke. Da blir det samtaler om hvordan vi 

opptrer hvis det skal oppstå brann eller inntreffer en ulykke. 

Dette tas opp med barna i brannvernuka: 

 Barna må vasle voksne, ikke gjemme seg.  

 Ved brann må de ikke gå inn i hus som brenner. 

 Gå til avtalt møteplass 

 Testing av brannvarsler 

 110 

 

Dette tas opp med barna ved ulykker: 

 Varsle voksne, hente hjelp 

 Hjelpe til ved å bry seg 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HANDLINGSPLAN VED ULYKKE I BARNEHAGEN 

 

ULYKKE I BARNEHAGEN 

 

Hvem: 

Sørger for at lege, sykebil og styrer/enhetsleder varsles. Den som først 

kommer til 

ulykkesstedet 

Nødvendig førstehjelp ytes  

Pedleder De øvrige barna roes ned og tas bort fra åstedet.  
 
Barna får informasjon om hva har skjedd, hvordan og hva 
skjer videre 

Vernombud varsles ved arbeidsulykker  

 

Enhetsleder 

Informasjon til personalet.  

Informasjon til Rådmann 

Ved behov tas det kontakt med kommunalt kriseteam 

Brann og førstehjelpskurs for personalet 

Foreldre/foresatte varsles 

 

Foreldre varsles alltid om vi må på legekontoret eller at det er tvil om behov for legebesøk. 

 

Skjer det alvorlige ulykker eller dødsfall bruker vi Krisepermen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HANDLINGSPLAN FOR BRANN 

HVA  HVEM 

 

Brann om 

 morgenen 

Dersom tidligvakt oppdager brann når de 

kommer om morgenen skal de ikke gå inn i 

bygningen men ringe brannvesen, registrere 

hvor det brenner og lås opp dørene. 

TV 

 

Ta kommandoen 

ved brann 

Er styrer til stede på huset tar hun kommandoen 

og delegerer oppgavene. 

Er ikke styrer til stede tar brannvernleder 

kommandoen. 

Enhetsleder/styrer 

eller  

brannvernleder 

 
 
 
 
 
Oppgaver som 

delegeres 

Hvem har ansvar ved 
branncellen/samlingsplassen og teller barn og 
voksne 
 
Hvem ringer 110 
 
sjekker alle rom, lukker dører og vinduer 
 
Hvem tar ansvar for barn som eventuelt sover 
Få med barna til samlingsplass via 
evakueringsveiene til samlingsplass. 
 
Hindre at barna går til eller inn i huset. 
Sjekke området. Obs på barn i trær, bygninger 
og lignende på utelekeplassen 
 

Eventuelt evakuer barna til samlingsplassen 

 

 

Enhetsleder/styrer 

eller  

brannvernleder 

 

 

 
Lukk dører og vinduer om det er mulig. 
Forsøk og slokke. 
Møt og informer brannvesenet når det kommer. 

Lokaliserer brann-brannpanelet 
Sjekker alle rom for folk 
Siste som forlater brannstedet 
Ringer kommunen tlf. 72417600 og gir dem 

beskjed om at foreldre skal varsles 

 

Enhetsleder 

eller  

brannvernleder 

Samlingsplass Ved gapahuken på ny området. Vi har her 

mulighet til å evakuere barna uten å blokkere 

veien for brann- og redningstjenesten.  

 

 

PÅ SMÅ BARNS AVDELINGEN  UTARBEIDES DET EGEN PLAN FOR EVAKUERING 
AV SOVENDE BARN 

 



 

 

 

BRANNINSTRUKS 

1. Den som oppdager brannen tar hovedansvar for å varsle de andre 
og enhetsleder som tar ansvaret 

  
2. Ringe brannvesenet på Tlf.: 110 

 
3. De voksne har ansvar for barna på sin respektive base for å samle 

dem på nærmeste branncelle og eventuelt videre til samlingspunkt 
ute. 

3. Lukk vinduer og dører om det er mulig 

4. Forsøk å slukke 

5. Møt og informer brannvesenet når de kommer. 

6.  Varsle foreldre  

 

SAMLINGSPLASS: VED GAPAHUK PÅ NYOMRÅDET 

 

HUSK  DAGBOK OG MOBIL FOR OPPTELLING OG VARSLING AV 

BRANN  

 

 

VIS ANSVAR OG BRUK SUNN FORNUFT! 
 

 


