
11. jan. 2021

Upphaf vorannar 2021  - allt að 
komast í gang! 
Allt skv. reglugerð sem gildir frá 
1.1.21 til og með 28.2.21: 
Fyrstu dagana er blanda stað-
náms og fjarnáms en staðnám 
frá 11. jan. (nokkur atriði, s.s.: 
grímuskylda, mest 30 í rými, 
2ja m regla, blöndun nem. milli 
hópa heimil í kennslu, 
persónulegar sóttvarnir).   

Staðnám hefst á ný í öllum áföngum!
Áfram grímuskylda (grímur afhentar í 
skólanum); sprittstöðvar á öllum 
göngum;  hver og einn gætir að sjálfum 
sér. Innangengt milli sóttvarnarhólfa, 
hægri umferð; alls staðar forðast  
hópamyndun.  Kennslustofur opnar, fyrsti 
nemandi inn sest innst og svo koll af kolli; 
allir taka þátt í að sótthreinsa snertifleti. 
Mötuneyti:  30 manns í þremur hólfum!
Bóksafn:  30 manns, 2 m regla/gríma
Tölvuver: Opið, 2 m regla/gríma, spritta 
lyklaborð og mús
Heimavist: Opin, grímur í sameiginlegum 
rýmum, sótthreinsa snertiflefti í eldhúsi 
eftir notkun! 
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7. apríl 2021

Höldum okkar striki  -
en virðum áfram 
sóttvarnarreglur! Vikulegri 
núvitunarþjálfun fyrir nemendur 
og starfsfólk komið á; áfram 
hugað að heilsunni og 
umhverfismálum, s.s. með 
samningi um vistvænar 
samgöngur til og frá skál;  Opnir 
dagar ‘21 haldnir að venju, 
umbótavinnustofur starfsfólks 
og nemenda fóru fram og 
árshátíð NFFA; allt haldið með 
sniði sem féll að boðum og 
bönnum sem Covid setur okkur!   

Þetta var skammgóður vermir –
Ný Covid-bylgja mögulega í 
uppsiglingu. Ný reglugerð nr. 191 
með hertum sóttvarnarreglum tók 
gildi 24.2.-30.4. en til viðbótar 
reglugerð 322 þann 25.3. sem gildir 
til 31.3.: Staðnám óheimilt! Okkar 
þaulvönu kennarar skiptu yfir í 
fjarkennslu á núll einni síðustu tvo 
daga fyrir dymbilviku og kennsla féll 
því ekki niður. Svo er að sjá hvað 
verður eftir páskafrí!

Páskar liðnir og við tekur næsta lota 
í kófinu: Núgildandi reglur halda til 
15. apríl: Hámarks-fjöldi starfsfólks 
og nemenda í rými: 30. 
Lágmarksfjarlægð milli einstaklinga: 
2 metrar. Grímunotkun: Þar sem 2 
metra bil er ekki mögulegt. Heimilt 
að fara á milli hópa ef gætt er að 
ýtrustu sóttvörnum og sótthreinsað 
á milli hópa. Sameiginleg rými 
(inngangur, anddyri, snyrting og 
gangar):  Heimilt að víkja frá 
fjöldatak-mörkunum ef grímur eru 
notaðar. Íþróttakennsla: Heimil 
með sömu takmörkunum og önnur 
kennsla (covid.is):  Við getum þetta 
saman!

Frá 16.4. er 1m leyfileg 
fjarlægð í stað 2ja m! Mitt í 
þessu öllu náðum við til 
Tene, göngum, hjólum og 
syndum sem aldrei fyrr og 
ætlum heim aftur fyrir 12. 
maí, vorið kallar! Gætum 
áfram að sóttvörnum. Ljóst 
að dimmission verður ekki 
með hefðbundnum hætti. 
Leitað að skapandi lausnum 
með nemendum! 
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27. apríl 2021

Vinna og gaman á lokametrum 
vorannar 2021 þrátt fyrir Covid:  
Náðum heim frá Tene 4003 km! 
Ferð á gosstöðvarnar, dimmission 
með nýjum hætti, námsmatsdagar. 
Rýmkaðar reglur í gildi frá 10.-26. 
maí: Grímuskylda ef fjalægð undir 
1m; heimilt að blanda hópum og 
fara milli rýma…þetta styður við 
aukin tækifæri fyrir félagslíf 
nemenda; Undirbúningur að 
brautskráningu hafinn: Draumur 
um enn rýmkaðri fjöldatakmarkanir, 
sjáum til þann 26. maí! …ekki má 
gleyma því að bólusetning starfs-
fólks gegn Covid er hafin og lýkur í 
júní, skv. bólusetningardagatali!

26. maí 2021

Annarlok vorið 2021
Húrra! Nýjar reglur í gildi til 
16. júní gera kleift að 
brautskrá á sal þann 28. maí 
með 150 manns; Forskráð í 
sæti en athöfnin einnig send 
út í streymi. Þetta hafðist en 
margir nemendur orðnir 
lúnir. Nú þurfa allir að safna 
kröftum fyrir næsta 
skólaár…og stefnum á að 
það verði án Covid-19!  

15. maí 2021

1. mars 2021

Allt gengur vel – höldum 
áfram að þvo hendur, 
spritta, svo gríman og 
halda fjarlægð! Allir 
viðburðir markast af sótt-
varnarreglum, s.s. 
stuðningur við Gettu 
betur, gerð kynningar-
myndbands um FVA og 
heilsu- og kolefnis-
jöfnunarverkefnið 
Göngum til Tene

…og enn gengur allt vel -
áhersla á heilbrigða lífshætti 
þó skuggi Covid vofi enn yfir; 
við náðum til Tene í samræmi 
við áætlun, borðum frían 
hafragraut á morgnana í 
mötuneytinu, göngum, 
hjólum, lærum og njótum 
samvista í samræmi við 
sóttvarnarreglur! 

14. feb. 2021

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

Aðeins slakað á í skólanum –
á grundvelli minnisblaðs 
sóttvarnarlæknis sem gildir frá 
1.3. til 30.4.: 
1 m fjarlægð hið minnsta en 
annars grímuskylda; 150 
manns mega koma saman en 
þó ekki fleiri en 50 
starfsmenn, fjórir saman við 
borð í mötuneyti! Áfram gildir 
handþvottur, sprittun, gríma, 
sótthreinsun snertiflata og 
ábyrgð hvers og eins á eigin 
sóttvörnum! 

https://www.covid.is/flokkar/gildandi-takmarkanir-i-samkomubanni
https://www.covid.is/bolusetningardagatal
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d975d671-4b9d-4106-b6db-6234d0cefd81
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d975d671-4b9d-4106-b6db-6234d0cefd81

