
 
                                                        

 
 

 

Sikkerhet for brukere ettermiddag/kveld og natt 

1. Leietaker gjør seg kjent med og forplikter seg til å følge lokalets/utleiestedets rømningsplan ved 
brann. Stenbekk MIsjonssenter forplikter seg til å informere leietaker om dette ved ankomst 
leirstedet. Den ansvarlige personen gjøres kjent med bygningens brannvarslingsanlegg. 

 
2. Den ansvarlige personen har ansvar for varsling til brannvesen, lege, politi m.v. dersom det 

oppstår brann eller skjer ulykker.  
 

3. Leietaker informeres om gjeldende rutiner og beredskap for sikkerhet, personskade m.m.  
 

4. Leietaker plikter å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Stenbekk Misjonssenter har 
førstehjelpsutstyr plassert på kjøkken i hovedbygg. 
Plikten gjelder også eventuelt sikkerhets- og verneutstyr for aktuelle aktiviteter som organiseres 
av leietaker. Blir aktiviteten arrangert av stedet holder stedet sikkerhetsutstyr og opplæring. 

5. Ved branntilløp, brannalarm, ulykker m.m. varsles daglig leder 40 40 53 54 snarest mulig.   
 

6. Leietaker underskriver vedlagte skjema for å bekrefte at han / hun er innforstått med 
forpliktelsene i denne rutinebeskrivelsen. 

 
NÅR BRANNALARMEN GÅR (ettermiddag/kveld/natt) 

1.   Opptre rolig. TENK FORNUFTIG. 

2.  Gå til BRANNVARSLINGSSENTRAL i inngangen på hovedbygg, sjekk hvor alarmstedet er, og sjekk 
hva som har utløst alarmen. Ved brann følges beredskapsplan-rømningsplan, se oppslag på rom. 

3.  Brannvesenet varsles automatisk, men den ansvarlige må ringe brannvesenet, 110 for å bekrefte 
eller avkrefte brann. Oppgi ditt navn, hvor du ringer fra og hva det gjelder. Daglig leder og 
kjøkkenleder varsles direkte på mobiltelefon. 

4.   Ledelse ved brann til brannvesenet kommer er: 

     Daglig leder 
      Er ikke han til stede, er det vakthavende på stedet. 
      Er ikke han til stede er det leirens hovedleder (ansvarlig person) som tar ledelsen. 
      Det må IKKE være tvil blant lederne om hvem som er brannleder. 
 

5.   Få gjestene i sikkerhet fra det rommet /huset som det brenner på, og på naborommene. Kan 
brannen lett slokkes, så prøv på det. Hvis ikke fortsetter du med redningen av gjestene. 

6.   Når brannvesenet kommer avgir du rapport om hva som er gjort, og om alle er i     
      sikkerhet. Fra da av er det brannvesen/ politi som overtar ledelsen. 

 
 

 



 
                                                        

 
 

 

 
 
 
 

Beredskapsplan personskade, brukere ettermiddag / kveld/ natt 
 
1.  Den som kommer først til ulykkesstedet  

• ringer 113  

• tilkaller eventuelt assistanse fra andre  

• er sammen med den forulykkede og gir førstehjelp 

• skjermer ulykkesstedet for andre brukere 

2.  Ansvarlig person for aktiviteten varsler pårørende og vurderer om brukeren eventuelt skal følges 
til lege/sykehus. 

3.  Ansvarlig person for aktiviteten varsler ansvarlig utleier. 

4.  Ansvarlig person for aktiviteten vurderer hva slags oppfølging vitner til ulykken skal tilbys. 

5.  Ved alvorlige ulykker vil andre enheter også kunne bli varslet. 

Bekreftelse fra leietaker 
Undertegnede bekrefter at han / hun er kjent med de forpliktelser som framkommer av punktene over. 
Bekreftelsen gjelder:  

Lag / organisasjon/ skole: 
____________________________________________________________________________________________ 

Lokale: 
____________________________________________________________________________________________ 

Dag / dato: 
____________________________________________________________________________________________ 

  

Tid:          20:00-07.30  16:00-08:00       Hele døgnet 

                                                                                       

____________________________________________________________________________________________ 

      dato / sted.                            Underskrift ansvarshavende                           tlf. 

 

 

For Stenbekk Misjonssenter: 
____________________________________________________________________________________________ 
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