
18. ágúst 2021

Upphaf haustannar 2021
29.7. var öllum kennrurum og 

starfsmönnum skóla sem fengu
Jansen bólusetningu um vorið
boðinn örvunarskammtur
(Pfizer/Moderna) og því flestir
komnir með skammtinn þegar
skólinn hefst.

Kennsla hefst! 
Með auknum fjölda smita af Covid 19 
veirunni í samfélaginu er grímuskylda í 
skólanum og 200 manna samkomu-
takmörkun en þó engin hólf og blöndun
milli hópa leyfileg. Gætum að
persónulegum sóttvörnum, höldum eins
metra fjarlægð; þvoum og sprittum
hendur; nemendur skiptast á um að
spritta skólaborð í kennslustofum að
lokinni kennslustund og borð í matsal að
loknum morgun- og/eða hádegisverði. 

27. júl 2021 24. ágúst 2021

26. okt. 2021

5. nóv. 2021

16. nóv. 2021

Grímuskylda afnumin…og 
almennar fjöldatakmarkanir
verða 2000 manns frá 20. okt. Í 
skólanum viðhöfum við áfram
persónulegar sóttvarnir, 
sprittum hendur og snertifleti
(borð í kennslustofum og 
mötuneyti), höldum fjarlægð og 
erum heima ef við erum lasin! 
Tæknimessa með fjölda gesta
fyrirhuguð 4. nóv. 2021.

Þetta var skammgóður vermir –
Smittölur hækkandi og hert á 
takmörkunum á ný,  grímunotkun
skylda og 1 metra fjarlægðarmörk. 
Ekki verður af Tæknimessu og 
fyrirvaralaust skipt yfir í 
fjarkennsluhætti. Smitaðir fóru í 
einangrun en í sóttkví og smitgát
þeir sem þar áttu heima. Allir
snertifletir í skólahúsnæðinu
sótthreinsaðir, grímuskylda sett á 
göngum í samræmi við reglugerð
um hertar sóttvarnaraðgerðir. Við 
getum þetta saman!

Staðkennsla hefst að nýju þann 10. 
nóvember: Við tökum 
grímuskylduna alvarlega, 
sótthreinum borð og snertifleti og 
höldum fjarlægð! Í ljósi aðstæðna 
aflýsum við fjöldasöng sem átti að 
vera í salnum og fellum niður 
fyrirlestur frá KVAN...en munum 
fagna þegar 
samkomutakmörkunum verður 
aflétt.

Smit kvikna áfram -
Fyrirhugað ball nemenda 2. 
des. er í uppnámi og  
yfirhugaðri samkomu
starfsfólks frestað. Allar
sóttvarnarreglur í hávegum
hafðar í skólanum, erum
heima og drífum okkur í 
hraðpróf ef við erum lasin
og virðum fyrirmæli
rakningar-teymis og 
skólayfirvalda…í þágu okkar
allra. 
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23. nóv. 2021

Vinna og gaman á lokametrum
haustannar 2021 þrátt fyrir Covid: 
Ekki varð af balli þann 2. des en
Útskriftarnemar sprella og gera sér
glaðan dag en viðhafa allar
sóttvarnir í sínum leik. Svo er 
prófatíð framundan, samhliða
annarlokum og jólaundirbúningi. 
Brautskráning er undirbúin undir
áhrifum Covid. 

18. des. 2021

Brautskráning 18. des. og 
annarlok haustið 2021
Í ljósi fjölda greindra Covid 
tilvika (omicron afbrigðið) á 
Akranesi fara útskriftarnem-
endur (45) í hraðpróf fyrir
athöfnina. Sama gildir fyrir
gesti þeirra (um 150). Grímu-
skylda og handspritt við inn-
ang og snertifletir sóttthreins-
aðir fyrir og eftir athöfn.  
Þannig lýkur 4. önn skóla-
starfsins fyrir áhrif Covid 19. 

7. des. 2021

5. okt. 2021

Allt gengur vel – en
förum áfram varlega.  
Viðmiðunarreglur um 
sóttkví til að draga úr
útbreiðslu Covid-19 birt í 
Skruddu..og áfram minnt
á grímuskylduna, 200 
manna samkomu-
takmörkun og persónu-
legar sóttvarnir.

…og enn gengur allt vel -
Nýjasta reglugerð varðandi
samkomutakmarkanir gildir til
6.10.21: Hjá okkur þýðir hún 1 
m regluna áfram, grímuskylda
á göngum og í matsal en má
taka grímuna niður í 
kennslustund og þegar matast
er; áfram þvo hendur, spritta
og nota grímu…og spritta
borðin! 

21. sept. 2021

Aðeins slakað á í skólanum –
Útlit fyrir að kórnónuveiran sé
á undanhaldi og stefnt að
dimission 2. desember. Fyrsta
ball nemendafélagsins frá því
fyrir Covid 19 snemma árs
2020 var haldið 30.9.; allir
fóru áður í hraðpróf – enginn
smitaður og ballgestir gátu því
skemmt sér án grímu og 
fjarlægðarmarka: Mikil gleði
meðal tæpalega 300 nemenda 
sem voru á ballinu!

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Undirritu%C3%B0%20regluger%C3%B0%201211%202021.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/rakning%20og%20litahringir-.pdf
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=7d81db66-7ee2-4b9e-8075-1c994512c4a8

