
 

Verklagsreglur vegna Covid-19, til 29. september 2020 
 
Ferli þegar upp kemur Covid-19 smit má finna hér.  
Skólinn fylgir þessum leiðbeiningum mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
 
Lasleiki, veikindi 
Verið heima þar til veikindum er lokið +1 dag. Tilkynnt í Innu. 
 
Sóttkví 
Sóttkví skal tilkynnt til aðstoðarskólameistara. Kennari í sóttkví fjarkennir sé hann heill heilsu. 
 
Grunur um smit 
Fylgið verklagsreglum landlæknis/sóttvarnarlæknis og tilkynnið til aðstoðarskólameistara um 
grun og síðan niðurstöðu. 
 
Staðfest smit 
Frá því að staðfest smit kemur upp hjá nemanda eða starfsmanni og þar til sóttvarnateymi hefur 
metið þörf á sóttkví er skólahúsnæði lokað. Kennt á netinu eftir stundaskrá.  
 
Veikindi kennara 
Sé kennari veikur og getur ekki kennt er farið eftir verklagsreglu um viðbrögð. Reynt er að fara 
eftir afleysingaskrá ef hægt er. 
 
 

Skólarými Engin nándarmörk 1 metri 2 metrar 

Engin fjöldatakmörk Ekkert Uppsetning m. v. 1 
metra 

Uppsetning m.v. 2 
metra 

100 Ekkert Uppsetning m. v. 1 
metra 

Uppsetning m.v. 2 
metra 

50 Salur + Kleifar Salur + Vesturálma + 
Norðurálma (ef þarf) 

Salur + Vesturálma + 
Norðurálma 

10 Allar stofur Allar stofur, 
mismunandi 
tímasetningar. Frjáls 
mæting. 

Allar stofur, 
mismunandi 
tímasetningar. Frjáls 
mæting. 

Lokað Fjarnám Fjarnám Fjarnám 

 
 
 

https://www.ahs.is/wp-content/uploads/2020/04/Lei%C3%B0beiningar-ef-upp-kemur-smit-%C3%AD-stofnunum-og-%C3%A1-starfst%C3%B6%C3%B0vum-sveitarf%C3%A9laga-30.04.2020.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Lei%c3%b0beiningar_framhaldssk%c3%b3lar_190820.pdf


 

 
 

Mötuneyti Engin nándarmörk 1 metri 2 metrar 

Engin fjöldatakmörk Mötuneyti Mötuneyti Mötuneyti 

100 Mötuneyti Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

50 Mötuneyti Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

10 Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

Mötuneyti lokað, 
nemendur geta 
pantað matarbakka. 

Lokað Mötuneyti lokað Mötuneyti lokað Mötuneyti lokað 

 
 
 

Umgengni 
nemenda 

Engin nándarmörk 1 metri 2 metrar 

Engin fjöldatakmörk Ekkert Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 

Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 
 

100 Á ekki við Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 
 

Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 

50 Á ekki við Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 
 

Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 
 

10 Á ekki við Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 
 

Skóhillur lokaðar, 
fatahengi lokað, engir 
sófar. 
 

Lokað Húsið lokað Húsið lokað Húsið lokað 



 

 
 
 
 

Kennsla Engin nándarmörk 1 metri 2 metrar 

Engin fjöldatakmörk Stundaskrá, 
mætingaskylda 

Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu 

Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu, skipt í stofur 

100 Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu 

Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu 

Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu, skipt í 
sóttvarnahólf 

50 Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu, skipt í 
sóttvarnahólf 

Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu, skipt í 
sóttvarnahólf 

Stundaskrá, 
mætingaskylda í 
stofu, skipt í 
sóttvarnahólf 

Lokað Fjarnám samkvæmt 
stundaskrá. 

Fjarnám samkvæmt 
stundaskrá. 

Fjarnám samkvæmt 
stundaskrá. 

 


