
7. sept. 2020

Haustönn 2020  - allt að komast 
í gang! 
• Covid-skipulag: Sóttvarnar-

hólf skipulögð og “umferð” 
um skólann kynnt, þ.m.t. 
hægri umferð og 1 m. regla í 
stofum;  Spritt á hendur og 
borð

• Stefnt að staðnámi að 
mestu 

• Kennsla hefst 19. ágúst

200 manns mega koma saman – heldur 
betur fjölgun á göngum skólans!
• Aukið staðnám í stað fjarnáms
• Lesstofa og salur tekin undir kennslu  
• Verknám með óbreyttu sniði
• Áfram hólfaskipting og lokað milli hólfa 

innan húss; sprittað þegar farið inn í 
nýtt hólf; grímur aðgengilegar fyrir alla; 
borð sprittuð   

• Biðstaðir milli tíma skipulagðir
• Mötuneyti opið í hádegi; mataraðstaða 

skilgreind
• Nálægðarregla 1 meter og hægri umferð 

á göngum
• Áfram engir gestir á heimavist!

18. ágúst 2020
18. sept. 2020

20. okt. 2020

28. okt. 2020

7. nóv. 2020

10. nóv. 2020

Áfram gakk…
• …í 2. viku okt var opið fyrir 

val v. vorönn 2021
• Námsmat með nokkuð 

hefðbundu sniði
• Pepp frá heilsueflingar-teymi 

til allra  inn í kærkomið 
haustfrí frí 15.-16. okt. 

• Leikl.klúbbur aflýsir öllum 
sýningum á DH og undirbýr 
endurgr. til miðakaupenda

• Verið opið og stuðnings-
samtölum við nem. sinnt

• Reglugerðarákv. framlengd 
og  kennslufyrirkomulag því 
óbreytt til 10. nóv.

• Árlegu Skammhlaupi frestað

Heimavist lokað 
tímabundið
• Smit kom upp á 

heimavist 23.10., 
vistinni lokað og 
hluti vistarbúa 
úrsk. í sóttkví.  

• Ekki frekara smit 
og heimavist aftur 
opnuð 2. nóv. fyrir 
staðnema í 
verknámi

• Áfram lokuð fyrir 
nem. í bóknámi

…og áfram staðnám 
(verknám) og fjarkennsla 
(bóknám) 
• nemendur hvattir til 

virkrar þátttöku í 
kennslustundum yfir 
netið

• Ný reglugerð gildir frá 
3. nóv.: 2 m regla, mest 
10 í hópi, grímuskylda 
en möguleiki á 25 í hópi 
nem. á fyrsta námsári

• Verknám áfram í 
staðnámi og bóknám í 
fjarkennslu 

• …en líka gaman: Bílabíó 
NFFA á DH 7.11.

Covid-19 áfram á sveimi…hvað er til 
ráða?
• Huga að skipulagi og fram-kvæmd 

kennslu og sem skilvirkustu 
námsmati

• Nýta bókasafnið (sjá sóttvarnarr.)
• Minnt á stuðning við nem. (Verið, 

sérúrræði í lokaprófum, jafn.fr. í 
stæ. á Teams, aðstoð kennara í ísl 
og ritg.smíð)

• Starfsfólk minnt á jafnvægi í lífi og 
starfi

TÍMALÍNA AÐGERÐA HJÁ FVA 
V. COVID-19      ÁGÚST-DES 2020

Næstu skref
• Reglugerð frá 13. nóv. 

gildir frá 18. nóv. til 2. 
des., framl. til 31. des.  
leyfir ekki breytingar í 
áfangakerfi eins og 
okkar:  Áfram 
staðnám í iðn-
greinum og á starfs-
braut og bóknám í 
fjarkennslu.  

• Boðað til opins 
netfundar með 
foreldrum og nem. 
þann 19. 11. um 
stöðu náms og 
kennslu  í Covid

16. nóv. 2020

…á síðustu metrunum 
H2020 
• Kennslufyrir-

komulag með 
óbreyttum hætti

• Próf í bóknámi verða 
rafræn en verkleg á 
staðnum

• Þjónusta við nem. 
skipulögð

• Ný námsbraut 
V2021 kynnt

30. des. 2020

Annarlok haustið 2020
• Námsmat og kannanir 

í  byrjun des.; rafræn 
miðlun niðurstaðna 

• Annarlok og útskrift 
18. des., tvískipt v. 
fjöldatakmarkana og 
útskrift streymt 

• Upphaf V2021 skv. 
nýrri reglugerð: Fyrstu 
dagana blanda 
staðnáms og fjar-
náms en reiknað með 
staðnámi frá 11. jan. 
(grímuskylda, mest 30 
manns í rými, 2ja 
metra regla og  
persónul. Sóttvarnir)   

1. des. 2020
6. okt. 2020

Hópur nemenda í 
sóttkví v. smits á 
Jaðarsbökkum
• Allt bóknám í 

fjarnám í vikunni 
framundan

• Stundatöflum 
breytt

• Viðbragðsáætlun 
FVA uppfærð

• Ferli ef upp kemur 
smit í FVA

Betur fór en á horfðist! 
• Fullt staðnám  á ný 
• Sóttvarnarreglur ítrekaðar 

og tilmæli sóttvarnarlæknis 
um grímuskyldu frá 20.9., 
a.m.k. um sinn

• Verið komið í gang
• Val f. næstu önn 

framundan

29. sept. 2020

Yfirlit yfir reglugerðir í Stjórnartíðindum um 
takmarkanir í skólastarfi á tímum Covid-19

Þetta var skammgóður vermir:  Reglugerð 
um takmarkanir á skólastarfi í kjölfar aukinna 
smita í samfélaginu, gildir til 19. okt. nk.
• 1 m. reglan og 30 manns hámark í stofu
• Bóknámi aftur  í fjarnám í a.m.k. 2 vikur
• Verknám og starfsbraut að mestu í 

staðkennslu 
• Íþróttir utanhúss og í fjarnámi
• Heimavist eingöngu fyrir verknámsnema
• Mötuneyti aðeins fyrir verknám og 

starfsfólk
• Heilsuviku frestað 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/11/01/Ny-reglugerd-um-skolastarf-tekur-gildi-3.-november-Skolar-afram-opnir/
https://us4.campaign-archive.com/?u=77bd616b5b66e89a1baf0afcd&id=ea907888a1
https://www.velvirk.is/is
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=08c1391c-6b07-483e-9084-f37848110455
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/hrn/nr/22253
https://www.fva.is/images/skjol/Vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A6tlun_FVA_vegna_Covid19.pdf
https://www.fva.is/images/2020H/smit_%C3%AD_FVA.pdf
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d975d671-4b9d-4106-b6db-6234d0cefd81
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d975d671-4b9d-4106-b6db-6234d0cefd81
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d7c191c0-7f9b-466c-8354-ab06a6b959b6

