
10. feb. 2020

Undirbúningur hefst
• 27.1. Alm.varnir 

lýsa yfir óvissustigi 
v. Covid-19

• 30.1. Neyðar-
ástandi á 
heimsvísu lýst yfir

Fyrstu aðgerðir hjá FVA
• Handspritt – dreifing
• Fræðsluspjöld um 

handþvott – dreift
• Kynning og reglur 

vegna smithættu á  
heimasíðu

• Öryggisnefnd kölluð 
saman til að yfirfara 
viðbragðsáætlun
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Næstu skref  frá 25. febrúar: 
• Auknar ræstingar
• Afboðuð fyrirhuguð heimsókn 10. 

bekkinga
• Árétting pers.v.fulltrúa um aðgát 

kennara í meðferð persónuuppl.
• Kynningar og fræðsla á heimsíðu til 

nem., forráðamanna, starfsfólks v. 
Covid-19, skólastarf á neyðarstigi, 
forvarnir og viðbrögð við 
einkennum 

• 13. mars: Skólastarf á neyðarstigi 
framundan; takmörkun á skólastarfi 
til 12. apríl kynnt.

• Kennarafundur, undirbúningur fyrir 
fjarkennslu hefst

Nýtt fyrirkomulag v. samkomubanns 
frá 16. mars til 12. apríl:.
• Skólanum og heimavist lokað
• Nem. og kennarar vinna heima
• Öðru starfsliði skipt í teymi -

vinna á víxl heima og í skólanum 
og virða áfram fjarlægarmörk

• Skólaheimsóknum viðburðum 
aflýst eða þeim frestaðFjarnám 
hefst

• Stuðningur frá kerfisstjóra

Aðgerðum frá 16. mars haldið 
áfram:
• Fjarkennsla – Teams og Inna
• Stuðningssamtöl við 

starfsmenn,  gegnum Teams 
og síma

• Regluleg upplýsingamiðlun og 
pepp til kennara og nemenda 
á heimasíðu, Fb., Instagram, 
tölvupósti og e.a. í síma

• Námsráðgjöf tvíefld
• Öryggisnefnd haldið upplýstri
• 22.3.: Hertar samkomu-

takmarkanir og skólahald 
óbreytt

Hert samkomubann…
• 22.3.: Takmörkun á 

skólahaldi óbreytt
• Daglegum stöðu-

fundum stjórnenda á 
Teams komið á 

• Áfram hlúð að nem. og 
starfsmönnum  með 
rafrænum skilaboðum 

• Námsráðgj.  styðja við 
nem. og kennslu

• Opnað fyrir val H2020
• 30.3.: Verklagsregla 

fyrir starfsmenn v. 
fjarvinnu birt 

Framlengd takmörkun á 
skólahaldi og samkomubanni til 
4. maí 
• Áfram send hvatningarorð 

til nem. inn í páskafrí, 6.4.-
15.4.

• Skilboð v. kennslu-könnunar 
• Minnt á tækniþjónsutu FVA 

v. fjarnáms 
• Fyrsti formlegi 

kennarafundurinn gegnum 
Teams

• Teams-samkoma hjá Koss 
um kvöldið

• Lausn að próflokum 
sveinsprófa í vinnslu hjá 
MRN 

Eftir páskafrí…
• Samkomubanni verður aflétt í 

skrefum e. 4. maí
• Áfram fjarnám og útskrift 29.5.
• Skipuleggja þarf skólahald í maí 
• Fyrirkomulag námsmats í 

vinnslu
• Teamsfundur m.  deildar-

stjórum  14.4.
• Teams starfsmannafundir 29.4.

…og áfram
• Öryggisnefnd vinnur að 

viðbragðsáætlun
• Sjálfsskömmtun í 

mötuneyti hætt -
matarskömmtun 
tekin upp

• Hugað að fjarlægð
• Viðbragðsáætlun FVA á 

heimasíðu 25.2.2020 

TÍMALÍNA AÐGERÐA HJÁ FVA 
V. COVID-19      FEB-MAÍ 2020

Næstu skref…. 
• Undirbún.  rafrænna 

prófa hafinn
• 25% leið ríksstjórnar 

v. mötuneytis nýtt
• Skólahald í maí í 

vinnslu, þmt. 
áætlanir starfsbr., 
iðngr. og v. erl.nem. 

• 29.4.Teamsfundur 
með starfsmönnum 
29.4. Erindi A.B. um 
námsmat á tímum 
Covid-19 á Teams f. 
kennara

29. apríl 2020

4. maí
• Rýmkað samkomubann 

(50 manns)
• Nám í skólanum f. 

verknám o.fl. Skv. 
sérstöku skipulagi

• Lok vorannar fyrirliggjandi
• Leiðbeiningar til nem. v. 

heimaprófa 
• Útt. á viðbragðs-áætlun í 

vinnslu

29. maí 2020

Annarlok vorið 2020
• Námsmat, próf, 

kennslumat og 
miðlun niðurstaðna: 
Allt rafrænt. 

• Skipulag útskriftar 
29. maí, annarloka 
og verkefna þeim 
tengd kynnt í 
Skruddu

• Rýmkað samkomu-
bann frá 25. maí 
leyfði 200 manna 
útskrift á sal. 

• Útskrift var streymt. 
• Óhefðbundnu skóla-

starfi á vorönn 2019 
var lokið með sóma! 

4. maí 2020

https://us4.campaign-archive.com/?u=77bd616b5b66e89a1baf0afcd&id=63b60887a1

