
23. jan. 2022

Upphaf vorannar 2022
Kennsla hófst í staðnámi þann 6. 
jan. Byrjum af krafti þó smitum í 
samfélaginu fjölgi. 50 manna 
fjöldatakmörkun gildir og blöndun 
hópa heimil, 2 m regla og 
grímuskylda, allir huga að 
handþvotti og sprittun, hólfaskipt í 
mötuneyti. Nem. á heimavist taka 
heimapróf áður en þeir koma. 
Gildandi takmarkanir til 12. jan.

Skagamaður ársins!
Starfsfólk skóla og í frístundastarfi 
bæjarins var valið Skagamaður ársins á 
Þorrablóti Skagamanna: Fyrir m.a. að 
halda úti skólastarfi á árinu við 
síbreytilegar sóttvarnarreglur og sýna 
mikla þrautseigju og  útsjónarsemi við 
breytta kennsluhætti sem Covid hefur 
kallað á. 
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Þetta er samt allt að 
lagast…grímuskylda afnumin…og  
skyldan til að vera í einangrun 
einnig afnumin en smitgát 
mikilvæg og gríman góð til 
öryggis…þvoum áfram hendur, 
sprittum og sýnum tilitssemi. 
Nú verður gefið í í félagslífinu: 
Skammhlaup framundan, 
Tæknimessan undirbúin, valið 
að fara í gang, fyrirlestur um 
sjálfstraust, FRÍS, söngkeppni 
framhaldsskólanna og Westside 
framundan o.fl. Líf og 
fjör…loksins!

Minnt á smitgát –
Tilmæli um 5 daga einangrun 
en ekki skylda…þó viðkomandi 
greinist með Covid, en viðhafa 
smitgát í 2 daga til viðbótar… 
Viðhöfum áfram einstaklings-
bundnar forvarnir: Halda 1 m 
fjarlægð milli ótengdra, 
sjálfsagt að nota grímur í 
fjölmenni þar sem nálægð er 
mikil, huga að loftræstingu og 
þvo hendur og spritta og 
sótthreinsa sem fyrr, 
eeeeeeeeen þetta er greinilega 
að verða búið!!

Endurreisn eftir Covid …framundan;
við verðum að huga að unga fólkinu 
okkar enda eru langtímaáhrif Covid-
tímans á velferð þeirra ókunn: 
Leggjum áherslu á félagslega þætti, 
stuðning og hvatningu. Akkúrat 
núna notum við öll páskafrí í apríl til 
að endurnæra okkur.

Merkjum minni þátttöku 
nemenda í ýmsum viðburðum 
og einhverja deyfð eftir Covid-
tíma, birtist líka í skólasókn en 
flestir framhaldsskólar glíma við 
það sama. Spurning hvernig við 
komumst yfir þetta, hvað þarf 
til? Höfum ekki svör á reiðum 
höndum en kennarar og 
skólastjórnendur kappkosta að 
leita leiða sem hvetja  
nemendur til dáða.
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Vinna og gaman á lokametrum
annarinnar – laus við Covid – en líka 
hugað að næsta skólarári. 
Skólastarf með hefðbundnu sniði, 
námsmatsdagaar og próf. Á sama 
tíma hefst undirbúningur fyrir 
næsta skólaár, þ.m.t. rýni á hvernig 
við getum stutt við unga fólkið 
okkar eftir þrautagöngu gegnum 
Covid-tima. M.a. styrkjum við 
stoðteymið, lífsleikniáfang, eflum 
stuðning við félagslíf nemenda og 
heilbrigðan lífsstíl. 

20. maí 2022

Brautskráning 20. maí og 
annarlok vorið 2022…
Fjölmenni við athöfnina, hátt í 
300 manns! - engar 
takmarkanir í fyrsta sinn í 
rúmlega tvö ár…en hugum 
engu að síður að 
persónulegum sóttvörnum -
mikil gleði og hamingja. Þannig 
lýkur 5. önn skólastarfsins 
undir áhrifum Covid-19  sem 
truflar okkur vonandi ekki 
aftur!  

10. maí 2022

26. feb. 2022

Úps…smit í gangi! 
Nú þarf að spritta sem 
aldrei fyrr og svo er 
það gríman! Spritta 
alla snertifleti í 
kennslustofum og 
mötuneyti. 

…en á sama tíma er 
smitrakningu hætt í skólum –
í samræmi við nýjar 
sóttvarnarreglur; tímabundin 
takmörkun á samkomum þó 
sett á frá 12.-25.feb. Fyrir 
okkur þýddi þetta 
grímuskyldu á sameiginlegum 
svæðum og í verklegum 
áföngum en ekki í 
kennslustofum. Þau sem finna 
einkenni halda sig heima! 
Náðum að halda Opna daga, 
takk fyrir það! 

15. feb. 2022

Gríman til öryggis …Minnt á
sóttvarnarreglurnar í vikunni og 
fyrir ball þann 24. feb. var 
minnt á að taka heimapróf 
áður ef lasleiki gerði vart við 
sig. Kláruðum Lífshlaupið 
oooog slúttuðum 4000 km 
Tene-göngu. Hugað að andlegri 
heilsu, núvitundarprógram sett 
í gang, embætti landlæknis 
ásamt fleirum blésu til 
vitundarvakningarinnar “ertu 
ókei” en það er ljóst að kófið 
hefur haft áhrif á marga, ekki 
síst ungmenni og börn. 


