Evakueringsplan
OLSVIK TENSING
Alle ledere som har fått utlevert nøkler i TenSing har også
ansvar for å få evakuert alle ut dersom brannalarmen går.
Dere skal lede alle ned på nederste P-Plass med bommen til
Grønntua. Og sjekke at alle er kommet seg ut.
De gruppene som er i menighetsavdelingen går ut nede og
følger sammen opp til P-plassen slik at alle er samlet på et
sted.
En av lederne tar ansvar for å lukke vinduer og dører.
Hovedleder tar ansvar for brannpanelet og sjekker hvor
alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og motta
instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en stresset situasjon)
Det er også brannvesenet som gir klarsignal til å stoppe
alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på uttrykning.
Når alt er over ringer hovedleder Vakttelefonen og
informerer om hva som har skjedd.
Oppdatert 5.2.2020

Evakueringsplan
COLLA VOCE
De som har fått utlevert nøkler i koret har også ansvar
for å evakuere alle ut dersom brannalarmen går.
Dere skal lede alle ned på nederste P-Plass med
bommen til Grønntua. Og sjekke at alle er kommet seg
ut.
En av lederne tar ansvar for å lukke vinduer og dører.
Hovedleder tar ansvar for brannpanelet og sjekker hvor
alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og
motta instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en
stresset situasjon) Det er også brannvesenet som gir
klarsignal til å stoppe alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på utrykning.
Når alt er over ringer hovedleder Vakttelefonen og
informerer om hva som har skjedd.
Oppdatert 5.2.2020

Evakueringsplan
MINISING og SMÅBARNSANG
De som har fått utlevert nøkler i koret har også ansvar for å
evakuere alle ut dersom brannalarmen går.
Dere skal lede alle ned på nederste P-Plass med bommen til
Grønntua. Og sjekke at alle er kommet seg ut.
Viktig! Småbarnsang og MiniSing er i begge etasjene med
foreldre og barn på ulike steder.
Derfor er det viktig at dere ledere er tydelig på at dere har
ansvar for å få alle ut, og hindre at foreldrene og barna
begynner å springe opp og ned for å finne sine. De foreldrene
som er oppe, går ut oppe. De foreldrene som er nede går ut
nede og opp til P-plassen sammen med den gruppen.
En av lederne tar ansvar for å lukke vinduer og dører.
Hovedleder tar ansvar for brannpanelet og sjekker hvor
alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og motta
instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en stresset situasjon)
Det er også brannvesenet som gir klarsignal til å stoppe
alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på utrykking. Når alt er
over ringer hovedleder Vakttelefonen og informerer om hva
som har skjedd. Oppdatert: 5.2.2020

Evakueringsplan
SHINE
De som har fått utlevert nøkler i koret har også ansvar
for å evakuere alle ut dersom brannalarmen går.
Dere skal lede alle ned på nederste P-Plass med
bommen til Grønntua. Og sjekke at alle er kommet seg
ut.
En av lederne tar ansvar for å lukke vinduer og dører.
Hovedleder tar ansvar for brannpanelet og sjekker hvor
alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og
motta instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en
stresset situasjon) Det er også brannvesenet som gir
klarsignal til å stoppe alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på utrykning.
Når alt er over ringer hovedleder Vakttelefonen og
informerer om hva som har skjedd.
Oppdatert 5.2.2020

Evakueringsplan
OLSVIK SØNDAGSSKOLE
De som har fått utlevert nøkler til Søndagsskolen har
også ansvar for å evakuere alle ut dersom
brannalarmen går.
Dere skal lede alle ut nærmeste nødutgang nede og
opp til P-Plass med bommen til Grønntua. Og sjekke at
alle er kommet seg ut.
Kantor kommer også ned for å sjekke at alle kommer
seg ut.
Gi beskjed til prest at alle er kommet seg ut og stå
sammen med gruppen din.
Oppdatert: 5.2.2020

Evakueringsplan
FORMIDDAGSSTREFF
Når Brannalarmen går på formiddagstreff er det viktig
at alle blir evakuert ut på lekeplassen rundt
barnedissene.
Lederne/kjøkkengjengen hjelper til med å få alle ut. En
må informere i mikrofonen hvor de skal gå og at de blir
stående til nærmere informasjon kommer.
De av våre ansatte som er tilstede tar ansvar for
brannpanelet og sjekker hvor alarmen er utløst og om
det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og
motta instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en
stresset situasjon) Det er også brannvesenet som gir
klarsignal til å stoppe alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på uttrykking.
Når alt er over ringer den ansatte Vakttelefonen og
informerer om hva som har skjedd.
Oppdatert 5.2.2020

Evakueringsplan
OLSVIK ÅPEN BARNEHAGE
Ansatte: Gerd Gauteplass, Jannicke Eriksen, Michelle Breivik.

Pedagogisk leder har hovedansvaret for at alle kommer
seg ut og bort til barnedissene. Dette gjelder barn,
foreldre og de på kjøkkenet. Hovedansvarlig tar med
oppmøtelister og har opprop når man kommer ut.
Det er viktig å informere om at sko, ytterklær og vogner
skal stå igjen inne. Det viktigste er å få alle ut fortest
mulig.
Assistent har ansvar for å lukke dører og vinduer for å
hindre brannen i å spre seg. Når det er gjort hjelper
assistent å evakuere.
Barnehagelærer har ansvar for å evakuere bort til
barnedissene.
Når brannalarmen går er det nærmeste og tryggeste
dør/nødutgang som skal benyttes.
Kirketjener/Administrasjonsleder har ansvar for å
sjekke brannpanelet og møte Brannvesenet.
Ved MiniGudstjenester skal den som er med fra bhg
ned og ta del i evakuering nede. Er alle med oppe, skal
Pedagogisk leder gå ned. Oppdatert 5.02.2020

Evakueringsplan
TWEENIES
De som har fått utlevert nøkler i koret har også ansvar
for å evakuere alle ut dersom brannalarmen går.
Dere skal lede alle ned på nederste P-Plass med
bommen til Grønntua. Og sjekke at alle er kommet seg
ut.
En av lederne tar ansvar for å lukke vinduer og dører.
Hovedleder tar ansvar for brannpanelet og sjekker hvor
alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og
motta instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en
stresset situasjon) Det er også brannvesenet som gir
klarsignal til å stoppe alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på utrykning.
Når alt er over ringer hovedleder Vakttelefonen og
informerer om hva som har skjedd.
Oppdatert 5.02.2020

Evakueringsplan
Olsvikutstillingen
Start hver dag/kveld med å gå gjennom hvem som er
hovedbrannvakt og hvem som er på evakuering.
Når Brannalarmen går mens Olsvikutstillingen er åpen,
eller det er arrangementer i utstillingslokalet, er det viktig
at alle blir evakuert ut på lekeplassen og gå samlet opp
til parkeringsplassen ved bommen til Grønntua.
Vaktene hjelper til med å få alle ut. En må informere
hvor folk skal gå og at de blir stående til nærmere
informasjon kommer.
Hovedansvarlig tar ansvar for brannpanelet og sjekker
hvor alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og
motta instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en
stresset situasjon) Det er også brannvesenet som gir
klarsignal til å stoppe alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på utrykning.
Når alt er over ringer man Vakttelefonen og informerer
om hva som har skjedd.
Oppdatert: 5.2.2020

Evakueringsplan Basar
Olsvik Menighet
Fordel før arrangementet hvem som er hovedbrannvakt
og hvem som er på evakuering.
Den som leder basaren har ansvar for å informere
gjennom mikrofonen hvor folk skal gå under evakuering.
Alle andre hjelper med evakuering. Lukk vinduer og
dører.
Folk skal forlate lokalene gjennom nærmeste nødutgang
og gå samlet opp til parkeringsplassen ved bommen til
Grønntua.
Heisen skal IKKE brukes.
Hovedansvarlig tar ansvar for brannpanelet og sjekker
hvor alarmen er utløst og om det brenner.
Ring Brannvesenet 110 med en gang alarmen går og
motta instruksjoner hos de. (Gir god trygghet i en
stresset situasjon) Det er også brannvesenet som gir
klarsignal til å stoppe alarmen og tilbakestille den.
Møt Brannvesenet om de kommer på utrykning.
Når alt er over ringer man Vakttelefonen og informerer
om hva som har skjedd.
Oppdatert: 5.2.2020

