
 



UTRYMNINGSPLAN HT2020 

Gripsholmsskolans uppsamlingsplats är belägen på apotekarängen mellan låg/mellanstadiet och 
högstadiet (campus). Undervisande lärare tar med sig sin klass från klassrummet/
undervisningsplatsen och går i samlad trupp (gärna på led) till apotekarängen. Väl på plats ställer 
man upp sin klass och kontrollerar om man har alla på plats. När man gjort denna kontroll 
meddelar man “sin”rektor (Anu eller Juho) om man saknar någon eller några elever. Fredrik möter 
upp räddningstjänsten nere i viken.


CAMPUS (500 hus) 

Den undervisande läraren tar sin klass på den på kartan blåmarkerade vägen till Apotekarängen. 
De lärare som befinner sig i lärarrummet hjälper till att tömma korridorer och går med till 
apotekarängen. Sist ut från campus är Frida som går igenom klassrum och toaletter.


CAMPUS (600 Hus)  

Övre våningen:

De undervisande lärarna på övervåningen tar sina klasser och går ut genom utrymningsvägarna 
på husets kortsida. Den lärare som undervisar i bild skickar sina elever till kemisalen och går 
igenom östra delen av våningen och går ut samma väg som eleverna. Den undervisande läraren i 
bild skickar sina elever till ”makerspace” rummet och de eleverna följer slöjdklass till 
apotekarängen. Bildeleverna tar trappen ner tillsammans med sin lärare och vidare till 
apotekarängen. Magnus går igenom övervåningen för att se till att alla har gått ut.


Nedre våningen: 
Östra sidan (förskoleklass)

Undervisande lärare tar sina klasser tar lämpligaste utrymningsväg ut och går till apotekarängen. 

Emma är sist ut och går igenom klassrum toaletter och kapphall.


Västra sidan 
Personalen sina grupper och tar sig ut via lämpligaste utrymningsväg och går till apotekarängen. 
Den som har stängningsturen är sist ut och kontrollerar de rum och utrymmen förskolebarnen 
vistas i samt toaletter.


VIKENHUSET 

”Vinden” 
Maria är sist ner från vinden och kontrollerar de rum som finns där innan hon går till 
apotekarängen.


Övre våningen: 
De undervisande lärarna tar sina elever och tar sig via lämpligaste utrymningsväg ut från skolan 
och ner till apotekarängen. Ida kontrollerar att ingen är i korridoren utanför hennes rum. Katarina 
är sista person ut från vikenhusets övre våning och går därför igenom klassrum och toaletter för 
att säkerställa att ingen elev är kvar.


Nedre våningen: 
Om brandlarmet går tar personalen sina grupper och tar sig ut via lämpligaste utrymningsväg och 
går till apotekarängen. Kökspersonal går igenom våningen och ser till att det är tomt på barn.




SÖDRA FLYGELN 

Undervisande lärare tar sina klasser tar lämpligaste utrymningsväg ut och går till apotekarängen. 
Ulrika S är sista person ner från övre våningen och kontrollerar så att ingen är kvar i klassrum eller 
på toaletterna. Köket kontrollerar matsalen och källaren så att ingen finns kvar.


NORRA FLYGELN 

Undervisande lärare tar sina klasser tar lämpligaste utrymningsväg ut och går till apotekarängen. 
Almira eller Oskar går upp på övre våningen och kontrollerar klassrum och toaletter och är sista 
person ner från övre våningen. 


När man samlats på Apotekarängen med sin klass/undervisningsgrupp kontrollerar man att alla 
elever som man ansvarar för finns på plats annars meddelar man “sin” rektor viket eller vilka 
elever som saknas. Alla stannar på apotekarängen tills räddningstjänsten meddelar att det är ok 
att gå tillbaka.


Det är jätteviktigt att man INTE stannar direkt utanför ytterdörrarna och räknar ihop sin grupp utan 
att man går en bit bort så att nästa klass/grupp kommer ut.


Se bild nedan vilka olika vägar som man ska gå till Apotekarängen.





