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1. Inngangur að viðbragðsáætlun
Viðbragðsáætlun þessi segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða í Höfðaskóla í samræmi við áætlun
Almannavarna um viðbrögð við heimsútbreiðslu inflúensu.
Markmið viðbragðsáætlana skóla eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð allra
skólastofnana sem og starfsmanna þeirra þegar til inflúensufaraldurs kemur.
Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008, lög um
sóttvarnir nr. 19/1997 og viðbragðsáætlun Sveitarfélagsins Skagastrandar nr. 2/2022.
Áætlunin er í samræmi við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu.
Viðbragðsáætlanir skóla hafa samræmda uppbyggingu. Kaflar 2, 3, 4 og 7 eru sameiginlegir og
geyma almennar upplýsingar frá menntamálaráðuneyti, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og
embætti sóttvarnalæknis. Aðra kafla semja skólarnir sjálfir og mynda þeir hina eiginlegu
viðbragðsáætlun hvers skóla.
Ábyrgð á áætlun þessari er í höndum skólastjóra Höfðaskóla. Áætlunin verður endurskoðuð á
a.m.k. fimm ára fresti, en yfirfarin árlega t.d. hvað varðar boðleiðir, gátlista og starfssvæði skóla. Ef
miklar breytingar verða á starfsemi skólans verður áætlunin þegar í stað endurskoðuð.
Áætlunin verður kynnt fyrir starfsmönnum skólans, nemendum og forráðamönnum ólögráða
nemenda. Hún er aðgengileg á heimasíðu skólans www.hofdaskoli.is
Áætlun þessi tekur þegar gildi.

11.01.2022
Guðrún Elsa Helgadóttir
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2. Heimsfaraldur inflúensu

Saga heimsfaraldra inflúensu
Allt frá 16. öld hafa heimsfaraldrar inflúensu riðið yfir heiminn að minnsta kosti tvisvar til þrisvar á
öld. Á 20. öldinni riðu þrír heimsfaraldrar inflúensu yfir. Sá fyrsti geisaði 1918 og var afar
mannskæður. Hann var nefndur spænska veikin en talið er að 50‐100 milljón manns hafi látið lífið af
hans völdum. Hinir tveir heimsfaraldrarnir riðu yfir 1957 og 1968 en ollu mun minna manntjóni. Á
Íslandi gekk spænska veikin á suðvesturhluta landsins á tímabilinu frá október til desember 1918 en
áður hafði væg sumarinflúensa gengið yfir 1918. Spænska veikin hófst í ágúst í Evrópu og
Norður‐Ameríku.
Talið er að um 60% Reykvíkinga hafi veikst af spænsku veikinni og að allt að 500 manns látist á
landinu öllu. Íslendingar geta dregið nokkurn lærdóm af reynslu þjóðarinnar frá þeim tíma. Til að
hindra útbreiðslu veikinnar voru settar ferðatakmarkanir og lokað var fyrir umferð um
Holtavörðuheiði og einnig yfir Mýrdalssand. Með þessu tókst að hindra að veikin bærist til
Norðurlands og Austurlands en til Vestfjarða barst hún með skipum.
Þar sem að fyrri faraldrar hafa riðið yfir á um 40 ára fresti og síðasti faraldur geisaði fyrir 40 árum
hefur verið búist við nýjum faraldri í nokkurn tíma. Í apríl greindist nýr stofn inflúensuveiru í
mönnum (H1N1) í Mexíkó og Bandaríkjunum. Þessi stofn hefur breiðst nokkuð hratt út um
heimsbyggðina og þegar þetta er skrifað (30. júlí 2009) hafa 46 tilfelli greinst á Íslandi. Til þessa
hafa veikindi verið væg og dauðsföll fátíð. Rétt er að benda á að skæð inflúensa af A stofni (H5N1)
hefur breiðst út í fuglum undanfarin 10 ár og í stöku tilfellum borist í menn með alvarlegum
afleiðingum.
Viðbragðsáætlanir skulu vera í samræmi við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu sem
undirrituð var 28. mars 2008 og er að finna á www.almannavarnir.is og www.influensa.is
Markmið viðbragðsáætlunar hvers skóla
Viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu miðar að því að lágmarka áhrif inflúensufaraldurs
og afleiðingar hans innan skólans með því að:

o

Skilgreina mikilvæga verkþætti menntastofnunar og lykilstarfsmenn og staðgengla.

o

Draga úr útbreiðslu faraldurs á vinnustaðnum og lágmarka smithættu.

o

Styrkja nauðsynlega starfsemi og treysta innviði skólans.

o

Upplýsa starfsmenn, nemendur og foreldra.

o

Veita nauðsynlega fræðslu.

o

Eiga til samræmdar áætlanir vegna hugsanlegs samkomubanns og þar með lokunar
skóla.
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3. Háskastig almannavarna
Almannavarnastig
Viðbragðsáætlunum almannavarna er skipt í þrjú stig sem skilgreina alvarleika þess ástands sem
steðjar að. Háskastigin eru: Óvissustig, hættustig og neyðarstig.
Til þess að gefa til kynna umfang almannavarnaviðbragða, þ.e. fjölda þeirra eininga sem virkjaðar
eru í þágu almannavarna í hvert sinn, þörf fyrir víðtæka samhæfingu og fjölda stjórnstiga er hægt að
skilgreina umfang á hverju almannavarnastigi með litum sem hér segir:
•

Grænt
Atburði er sinnt af fáum viðbragðsaðilum.

•

Gult
Alvarlegur atburður og sinnt af mörgum viðbragðsaðilum.

•

Rautt
Mjög umfangsmikill atburður á mörgum svæðum.

•

Svart
Þjóðarvá - hamfarir eða atburðir sem hafa áhrif á mörg umdæmi á sama tíma.

Með hliðsjón af þessu taka sóttvarnalæknir og ríkislögreglustjóri ákvörðun um umfang aðgerða
hverju sinni og upplýsa viðbragðsaðila.

Óvissustig
Athuganir, mælingar, hættumat
Skilgreining:
Nýr undirflokkur inflúensuveiru greinist í mönnum en sýking milli manna er ekki þekkt nema í
undantekningartilfellum og þá við mjög náið samband.
Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samráð / samstarf er við mikilvæg erlend samtök og stofnanir.
Samráð / samstarf milli innlendra stofnana, samtaka, fyrirtækja og félaga.
Skráning upplýsinga um staði þar sem sýking (H5N1? – önnur sýking ?) hefur komið upp.
Athugun á birgðastöðu matar, lyfja og annarrar nauðsynjavöru.
Athugun á boðleiðum, fjarskiptum og fleiru þess háttar.
Æfingar, almannavarnaæfing, minni æfingar innan stofnana og / eða hjá aðilum, sem hafa
sameiginleg verkefni.
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Hættustig
Viðbúnaður vegna hættu
Skilgreining:
1. Engin staðfest sýking hérlendis.
2. Litlar hópsýkingar af völdum nýs undirflokks inflúensuveirunnar brjótast út hjá mönnum á
takmörkuðu svæði en veiran virðist ekki hafa lagað sig vel að mönnum.
3. Umtalsverðar hópsýkingar brjótast út hjá mönnum en þær eru enn staðbundnar. Vísbendingar
eru um að veiran aðlagist mönnum í vaxandi mæli en þó ekki þannig að umtalsverð hætta sé á
heimsfaraldri.
Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs.
1. Ráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að sýktir einstaklingar komi til Íslands.
2. Komi fólk frá sýktum svæðum til Íslands fer fyrsta læknisrannsókn fram í flughöfnum (Keflavík)
og höfnum.
3. Söfnun og úrvinnsla faraldursfræðilegra upplýsinga.
4. Hugsanlega loka einhverjum höfnum / flugvöllum.
5. Heimasóttkví hugsanlega beitt gegn þeim sem eru einkennalausir en gætu hafa smitast.
6. Skip hugsanlega sett í sóttkví.
7. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi inflúensulyfja meðal áhættuhópa íhuguð.
8. Athuga með heimköllun Íslendinga frá svæðum þar sem hópsýkingar af völdum nýs stofns
inflúensu hafa brotist út.

Neyðarstig
Neyðaraðgerðir vegna atburða
Skilgreining;
1. Stofn inflúensuveirunnar hefur fundist í einum eða fleiri einstaklingum hérlendis eða
heimsfaraldri hefur verið lýst yfir. Vaxandi og viðvarandi útbreiðsla smits meðal manna.
Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs.
1. Viðbragðskerfi að fullu virkjað.
2. Samkomubann, lokun skóla o.fl.
3. Útskrift sjúklinga af sjúkrahúsum.
4. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi inflúensulyfja meðal áhættuhópa.
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Skammstafanir og orðskýringar
AR
AVD
AVN,
Av‐nefnd
CDC
CFR
ECDC
ESB
LL
RLS
RÚV
SST
SVL
WHO

Sýkingartíðni
Almannavarnadeild
Almannavarnanefnd

DMR
HBR
MRN

Dómsmálaráðuneyti
Heilbrigðisráðuneyti
Menntamálaráðuneyti

Sóttvarnastofnun Bandaríkjanna
Dánarhlutfall sjúkdóms
Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins
Evrópusambandið
Landlæknisembættið
Ríkislögreglustjórinn
Ríkisútvarpið
Samhæfingarstöðin, Skógarhlíð
Sóttvarnalæknir
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin

Sóttvarnaráðstafanir
Heilbrigðisráðherra kveður á um samkomubann samkvæmt tillögu sóttvarnalæknis (sbr. 12. gr. laga
nr. 19/1997). Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sér um framkvæmd samkomubanns í
samvinnu við dómsmálaráðuneyti og lögreglustjóra. Í samkomubanni felst að fjöldasamkomur eru
óheimilar, s.s. fundarhöld, skólastarf, skemmtanir á borð við dansleiki, leiksýningar og reglulegar
guðsþjónustur. Samkomubann er sett samkvæmt nánari fyrirmælum sóttvarnalæknis. Þegar ekki
eru lengur forsendur fyrir samkomubanni afléttir heilbrigðisráðherra því samkvæmt tillögu
sóttvarnalæknis.
Heilbrigðisráðherra er heimilt að fenginni tillögu sóttvarnalæknis að takmarka ferðafrelsi manna
með því að grípa til afkvíunar byggðarlaga og landsins alls og einangrunar sýktra manna, sbr 12. gr.
sóttvarnalaga nr. 19/1997. Sóttvarnalæknir gefur fyrirmæli um nánari tilhögun takmarkana á
ferðafrelsi. Almannavarnadeild sér um framkvæmd þessara ráðstafana í samvinnu við
dómsmálaráðuneyti og lögreglustjóra.
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Háskastig WHO
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) í samvinnu við sóttvarnastofnanir í Bandaríkjunum (CDC) og
Evrópu (ECDC) ásamt framkvæmdastjórn ESB hafa með sér náið samstarf við að fylgjast með og
meta stöðuna. Íslendingar fá upplýsingar frá WHO og hafa jafnframt nána samvinnu við ECDC og
ESB um vöktun og viðbrögð.
Í stigaskipan WHO er gert ráð fyrir þremur skeiðum í heimsfaraldri; skeið á milli heimsfaraldra,
viðvörunarskeiði og skeiði heimsfaraldurs. Innan hvers skeiðs eru skilgreind mismunandi stig og eru
þau sex talsins.
Stig WHO segja meira til um útbreiðslu frekar en alvarleika sýkingar. Stig 6, skeið heimsfaraldurs,
getur verið vaxandi útbreiðsla á vægri inflúensu. Viðbragðsáætlun ráðuneyta gegn heimsfaraldri
inflúensu er gerð með háskastig almannavarna til hliðsjónar en stigaskipan WHO er mikið notuð í
fjölmiðlum og er sett hér fram til skýringar.

Háskastig WHO
Stig heimsfaraldurs

Markmið aðgerða

Skeið milli heimsfaraldra
Stig 1. Enginn nýr inflúensustofn hefur greinst í mönnum.

Styrkja viðbúnað við heimsfaraldri inflúensu.

Stig 2. Enginn nýr stofn inflúensuveiru hefur greinst í
mönnum. Stofn inflúensuveiru geisar í dýrum og talinn geta
ógnað mönnum.

Lágmarka hættu á smiti, uppgötva og tilkynna slík smit án
tafar.

Viðvörunarskeið
Stig 3. Nýr stofn inflúensuveiru hefur greinst í mönnum en
ekki er vitað til þess að hann berist manna á milli nema í
undantekningartilfellum og þá við mjög náið samband
manna.

Tryggja hraða greiningu á nýjum stofni veirunnar. Greina
tilfelli fljótt og tilkynna þau án tafar. Hröð viðbrögð við fleiri
tilfellum.

Stig 4. Litlar hópsýkingar brjótast út hjá mönnum á
takmörkuðu svæði af völdum nýs stofns inflúensu en hann
virðist ekki hafa lagað sig vel að mönnum.
.

Halda nýjum stofni innan afmarkaðs svæðis/uppsprettu eða
seinka útbreiðslu og vinna tíma til að bregðast við (bóluefni
ofl.).

Stig 5. Umtalsverðar hópsýkingar brjótast út hjá mönnum en
þær eru enn staðbundnar. Vísbendingar eru um að veiran
hafi í vaxandi mæli aðlagast mönnum, þó ekki í þeim mæli að
umtalsverð hætta sé á heimsfaraldri.

Hámarksáhersla er lögð á að koma í veg fyrir eða seinka
útbreiðslu og, ef mögulegt, afstýra heimsfaraldri og vinna
tíma til að hrinda í framkvæmd sóttvarnaráðstöfunum.

Skeið heimsfaraldurs
Stig 6. Heimsfaraldur:
smits á meðal manna.

Draga úr afleiðingum heimsfaraldurs eins og unnt er.

Vaxandi og viðvarandi útbreiðsla
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4. Virkjun viðbragðsáætlana skóla
Sóttvarnalæknir tilkynnir breytingar á háskastigi (sjá nánar um stig í kafla 3).

Breyttur viðbúnaður í skólum
Tilkynntar breytingar á háskastigi sem kalla á sérstök viðbrögð skóla á tilteknu sóttvarnasvæði eða
landinu öllu verða staðfestar af mennta- og menningarmálaráðuneytinu með tilkynningu í
fjölmiðlum og á heimasíðu þess www.menntamalaraduneyti.is og eftir atvikum með tölvupósti til
skólastjórnenda og sveitarfélaga. Einnig er vöktunarteymi skóla- og frístundastarfs vegna
sóttvarnarráðstafana Covid-19.
Viðbúnaður í einstökum skólum. Til þess getur komið að gera verði breytingar á skólahaldi í
einstökum skólum án þess að tilkynnt hafi verið um breytt háskastig, t.d. vegna mikilla forfalla.
Skólastjórnendur bera ábyrgð á slíkum breytingum með hefðbundnum hætti. Eðlilegt er að haft sé
samráð við sóttvarnalækni á svæði skóla áður en veigamiklar breytingar á skólahaldi vegna
inflúensu eru ákveðnar.
Afboðun. Þeir þættir viðbragðsáætlana skóla sem virkjaðir eru skulu ekki aflagðir fyrr en formleg
boðun um það kemur frá yfirvöldum.

Helstu verkefni skóla á einstökum stigum
Óvissustig
Unnið að gerð viðbúnaðaráætlunar. Skólarnir upplýsa starfsfólk, nemendur og aðstandendur þeirra
og aðra hagsmunaaðila um undirbúning og viðbrögð komi til hættu- eða neyðarástands.
Hættustig
Stjórnendur hvers skóla stýra starfsmönnum til þeirra verkefna sem lýst er í viðbragðsáætlun
skólans um skólahald á hættustigi.
Neyðarstig (e.t.v. samkomubann)
Stjórnendur hvers skóla stýra starfmönnum til þeirra verkefna sem lýst er í viðbragðsáætlun skólans
um starfsemi hans á neyðarstigi. Komi til samkomubanns verður skólum lokað á tilteknu svæði eða
landinu öllu.
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5. Stjórnun og lykilstarfsmenn skólans
Ákvörðun Ríkislögreglustjóra um neyðarstig vegna heimsfaraldurs gildir um virkjun þessarar
áætlunar. Skólastjóri ber ábyrgð á að tilkynna starfsfólki og foreldrum um að virkja
viðbragðsáætlunina. Áætlunin er byggð á viðbragðsáætlun Samband Íslenskra sveitarfélaga.
Fyrri áætlun skólans sem byggð er á landsáætlun almannavarna og er einnig í gildi.
Skólastjórnendur gæta þess að skólinn búi yfir nýjustu upplýsingum frá almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra og landlæknisembættinu um stig faraldursins, annast eftirfylgni við
leiðbeiningar til starfsmanna varðandi fyrirkomulag á vinnustað auk sótthreinsibúnaðar og
umgengisreglna. Skólastjóri eða staðgengill sér um samskipti við vegna veikinda og fjarveru og
ber þeim að upplýsa yfirvöld um veikindi.

Lykilstarfsmenn og staðgenglar

Staðgengill skv. þessari áætlun

Skólastjóri
Guðrún Elsa Helgadóttir
Aðstoðarskólastjóri
Dagný Rósa Úlfarsdóttir
Sérkennari
Berglind Rós Helgadóttir
Húsvörður
Kristinn Rúnar Kristjánsson
Umsjónarmaður frístundar
Erna Ósk Guðnadóttir

Staðgengill
Dagný Rósa Úlfarsdóttir
Staðgengill
Elva Þórisdóttir
Staðgengill
Skólastjórnendur
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6. Starfssvæði skólans og umfang

Höfðaskóli er staðsettur við Bogabraut 2 á Skagaströnd.
Umfang:
Nemendur í grunnskóla:70
Starfsmenn: 24
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7. Áhættumat

Sóttvarnalæknir hefur gert bráðabirgðamat á afleiðingum yfirvofandi heimsfaraldurs þar sem
tillit er tekið til afleiðinga. Ef veiran nær útbreiðslu hér á landi er líklegt að fjarvistir frá vinnu
verði nokkrar. Mögulega má búast við að veikindi verði meira langvarandi en í árlegum
inflúensufaraldri.
Fjarvistir starfsmanna eða nemenda geta stafað af mismunandi ástæðum, til dæmis vegna:
●

Smits af völdum kórónaveiru.

●

Annarra veikinda.

●

Annarra fjölskyldumeðlima sem þarf að hugsa um, vegna veikinda eða lokun
leikskóla og skóla.

●

Beiðna vinnuveitanda um að halda sig fjarri vinnustað og vinna heiman frá sér.

●

Beiðna heilbrigðisyfirvalda um heft ferðafrelsi eða samkomubann.

Foreldrar láta vita um veikindi barna og halda þeim heima í samræmi við leiðbeiningar
landlæknis.
Ekki er hægt að spá fyrir með vissu hverjar fjarvistir verða. Það veltur m.a. á því um hversu
skæða farsótt er að ræða, hvernig starfsfólk metur hættuna, hvort skólum er lokað og til
hvaða ráða er tekið í viðbrögðum vinnustaða í þeim tilgangi að minnka líkur á fjarvistum og
smiti innan vinnustaðarins.
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8. Viðbragðsáætlun Höfðaskóla við heimsfaraldri
Verkefnisstjórn viðbragðsáætlunar.
Skólastjóri, Guðrún Elsa Helgadóttirs: 4552711 / 8472677
Aðstoðarskólastjóri, Dagný Rósa Úlfarsdóttir s: 4552713 / 8482732
Húsvörður, Kristinn Rúnar Kristjánsson s: 4522800 / 8238630
Allar ákvarðanir eru teknar í samráði við heilbrigðisyfirvöld og almannavarnir
Skólabílstjórar:
Frá Tjörn
Elín Anna Rafnsdóttir - 846 9228
Steingrímur Benediktsson - 899 5821
Frá Ytra-Hóli
Magnús Guðmannsson - 841 9091
Frá Mánaskál
Kolbrún Ágústa Guðnadóttir - 699 0456
Nemendur, starfsmenn og aðstandendur upplýstir um kórónaveiruna, útbreiðsluleiðir og hvernig
draga megi úr smitleiðum.
Skólastjórnendur skulu hafa umsjón með að vakta daglega hver tilmæli almannavarna og
sóttvarnalæknis eru, eftir að viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð, t.d. á vefsíðum eins og
www.landlaeknir.is og www.almannavarnir.is. Skólastjóri skal sjá um að koma fréttum og
skilaboðum áleiðis til alls starfsfólks og foreldra með tölvupóstsendingum. Mikilvægar
leiðbeiningar og reglur fyrir starfsfólk sem kunna að breytast frá degi til dags verða sendar
starfsmönnum jafnóðum með tölvupósti. Einnig verða þær hengdar upp í kaffistofu og
sameiginlegum rýmum starfsfólks.
Skólastjóri skal halda utan um fjarvistir starfsmanna daglega. Umsjónarkennarar sjá um
fjarvistaskráningar nemenda.
Ræsting :Skólastjóri fer yfir verkferla í ræstingu með starfsmönnum. Samráð verður haft við
heilsugæslu/sóttvarnarlækni.
Veikindatilfelli nemenda í skólanum. Foreldrar verða hvattir til að halda börnum sínum heima eins
og tilmæli sóttvarnarlæknis gefa til kynna. Ef nemandi veikist í skólanum og þarf að komast heim
verður foreldrum gert að sækja barnið, það verður ekki sent heim með skólabíl.
Skiplag ef til veikinda hjá skólastjórnendum kemur: Skólastjóri gerir í samráði við kennara skipurit
um afleysingar vegna veikinda stjórnenda í upphafi skólaárs, áður en til kennslu kemur.
Ráðstafanir til að fækka smitleiðum

Hægt er að fækka smitleiðum innan skólans með því að:
•

Fækka staðbundnum fundahöldum tímabundið.

•

Fresta eða fella niður ferðir nemenda.

•

Nýta fjarfundabúnað fyrir fundi í auknum mæli.
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•

Breyta framkvæmd ræstinga þannig að aukin áhersla verði lögð á að strjúka af hurðahúnum,
slökkvurum, símum, lyklaborðum, borðum og stólörmum.

•

Halda uppi starfsemi eins lengi og unnt er, hugsanlega með skertri þjónustu.

•

Skipuleggja hlutverk kennara í fjarkennslu og heimanámi.

•

Skrá sérstaklega fjarvistir nemenda og starfsmanna vegna viðkomandi veikinda.

•

Loka vatnsbrunni fyrir nemendur í almennu rými til að forðast smit eða koma upp einnota
glösum.

•

Skammta allan mat og hólfaskipta.

•

Hafa spritt í öllum stofum til nota fyrir og eftir sameiginlegan búnað, s.s liti o.þ.h.

•

Skólabílstjórar þrífi snertifleti milli ferða í skólabílum.

•

Sápur séu til staðar við alla vaska í skólanum.

Á neyðarstigi almannavarna gilda eftirfarandi reglur um starfsemi skólans.
●

Húsvörður kannar birgðir á hreinlætisvörum eins og sápu, sótthreinsispritti,
handþurrkum, ræstingavörum o.þ.h. og pantar inn á lager. Eins þarf að skoða hvort þörf
er á tíðari þrifum.

●

Í faraldri skal starfsfólk lágmarka fundahöld. Gildir þetta jafnt um fundi innan sem utan
skólans. Notast skal meira við síma og tölvur til samskipta eins og frekast er unnt og
fyrirmælum sóttvarnarlæknis fylgt eftir því sem við á.

●

Skólinn fylgir fyrirmælum sóttvarnalæknis hverju sinni varðandi ferðalög innanlands sem
utan. Taka skal tillit til þess ef fólk vill síður ferðast innan um aðra þegar faraldur stendur
yfir.

●

Um veikindaleyfi og umönnunarleyfi starfsfólks gilda ákvæði kjarasamninga. Sveitarstjóri
getur þó gefið út rýmri reglur hvað þetta varðar ef talið er nauðsynlegt að mæta þörfum
starfsfólks vegna umönnunar barna eða náinna ættingja.

Neyðarstig almannavarna vegna COVID – 19
• Gestakomur í skóla- og frístundastarf
a. Gestakomur miðast við brýna nauðsyn t.d. vegna barna í vanda. Öllum gestakomum
sem ekki eru nauðsynlegar skal fresta. Gestir þurfa að sýna ítrustu smitgát og bera
grímur ef ekki er hægt að viðhafa 2 metra fjarlægðarmörk.
• Vettvangsferðir og viðburðir
a. Vettvangsferðir „í hús“, söfn o.fl. verða felldar niður.
b. Áfram verður farið í vettvangsferðir utandyra.
c. Skoðað verður sérstaklega með ferðir í skólabúðir.
d. Viðburðir alla jafna felldir niður nema gildandi sóttvarnarreglur leyfi.
• Mötuneyti
a. Starfsfólk sem kemur að mötuneyti noti grímur og hanska þegar kemur að
matarskömmtun og dreifingu mataráhalda.
• Loftum vel
a. Mikilvægt er að tryggja góða loftræsingu og hafa glugga opna í rýmum þar sem skólaog frístundastarf fer fram.
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•
•
•

Fundir starfsmanna
a. Færa alla fundi, sem hægt er, á Google meet eða zoom
Persónubundnar smitvarnir
a. Spritt við alla sameiginlega snertifleti eins og ljósritunarvél, kaffivél, salerni o.þ.h.
Viðtalsdagur
a. Engum foreldrum er heimilt að mæta til viðtals í skólanum ef neyðarstig er í gildi.
Viðtölum annað hvort frestað eða tekin í gegnum síma/fjarfundarbúnað.

Smitrakning í skólasamfélaginu
•
Uppfærðar leiðbeiningar má alltaf finna á síðunni https://www.samband.is/umsambandid/upplysingasida-vegna-covid-19/
•

Skipulag ef upp kemur smit og skerða þarf þjónustu skóla
a. Hólfaskipting – en opinn skóli
i. Hólfaskipting er útfærð af skólastjórnendum í samræmi við gildandi
sóttvarnarreglur hverju sinni með það að markmiði að draga sem minnst úr
þjónustu.
ii. Frístund er skipulögð út frá börnum forgangsaðila og aldri nemenda.
b. Skóli lokar vegna smithættu eða sóttkvíar
i. Það skal gert á eftirfarandi hátt
1. Á heimasíðu skólans
2. Á heimasíðu Skagastrandar
3. Skólastjórnendur hafa samband við alla skólabílstjóra og alla
starfsmenn grunnskóla
4. Umsjónarkennarar senda póst á alla foreldra/forráðamenn úr Mentor
og hringja í þá sem ekki hafa netföng.

Skólastarf í lokun
Ef til lokunar kemur skulu kennarar útbúa námsáætlanir fyrir nemendur á því rafræna kerfi sem er í
notkun á hverju stigi sem miðar að því að þau verði sjálfbjarga heima í námi með aðstoð foreldra.
Kennarar skulu hringja í þá foreldra sem ekki hafa aðgang að tölvupósti. Auk þess hafa
umsjónakennarar samband við sína nemendur a.m.k 2x í viku. Nemendur og foreldrar eru hvattir til
að hafa samband við kennara ef einhverjar spurningar vakna varðandi námið. Með því að nota
tölvupóst eða síma.
Skólastjóri og kennarar hafa samráð um slíkar áætlanir.
Húsvörður fer yfir öryggismál skólans og sér um að skólinn verði lokaður (gluggar o.þ.h.).

Skólastarf hefst á ný
Skólastjóri fundar með kennurum og kannar hvort endurgera þurfi kennsluáætlanir. Ákvarðanir
skólans eftir faraldur kynntar á heimasíðu skólans og með fréttabréfi á hvert heimili. Mikilvægar
upplýsingar sendar í gegnum mentor.is á hvert heimili og hringt í þá sem ekki hafa aðgang að
tölvum.
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9. Samskiptaleiðir
Lykilaðilar er varðar boðun og afboðun
Guðrún Elsa Helgadóttir
Dagný Rósa Úlfarsdóttir

4552711
4552711

8472677
8482732

gudrunelsa@hofdaskoli.is
dagnyrosa@hofdaskoli.is

Sveitastjóri: Alexandra Jóhannesdóttir s: 8480862
Húsvörður: Kristinn Rúnar Kristjánsson s: 8238630
Starfsmenn Höfðaskóla
Nafn

Netfang

Ásdís Ýr Arnardóttir
Ástrós Villa
Vilhelmsdóttir
Berglind Rós Helgadottir
Dagný Rósa Úlfarsdóttir
Elva Þórisdóttir
Erna Berglind
Hreinsdóttir
Erna Ósk Guðnadóttir
Eva Dís Gunnarsdóttir
Finnbogi Guðmundsson
Fjóla Dögg Björnsdóttir
Guðrún Elsa Helgadóttir
Halla María Þórðardóttir
Hallfríður Ósk Óladóttir
Inga Jóna Sveinsdóttir
Kristbjörg Dúfa
Ragnheiðardóttir
Kristinn Rúnar
Kristjánsson
Kristín Kristmundsdóttir
Ólafur Bernódusson
Sara Diljá Hjálmarsdóttir
Sigríður Stefánsdóttir
Sigurbjörg Agnes
Sævarsdóttir
Sigurður Heiðarr
Björgvinsson
Svenny H.
Hallbjörnsdóttir
Vigdís Elva Þorgeirsdóttir
Þorgerður Þóra
Hlynsdóttir

asdisyr@hofdaskoli.is
astrosvilla@hofdaskoli.is
berglindros@hofdaskoli.is
dagnyrosa@hofdaskoli.is
elvath@hofdaskoli.is
ernaberglind@hofdaskoli.is
ernaosk@hofdaskoli.is
evadis@hofdaskoli.is
finnbogi@hofdaskoli.is
fjoladogg@hofdaskoli.is
gudrunelsa@hofdaskoli.is
hallamaria@hofdaskoli.is
haddy@hofdaskoli.is
ingajona@hofdaskoli.is
kristbjorgdufa@hofdaskoli.is
husvordur@hofdaskoli.is
stinamunda@hofdaskoli.is
olibenna@hofdaskoli.is
saradilja@hofdaskoli.is
sigridur.stefansdottir@hsn.is
agnes@hofdaskoli.is
sigurdur@hofdaskoli.is
svenny@hofdaskoli.is
vigdiselva@hofdaskoli.is
gigga@hofdaskoli.is
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10.

Dreifingarlisti

Eintakið er vistað rafrænt á eftirtöldum vefsíðum: www.hofdaskoli.is og www.skagastrond.is
Auk þess eru eintök vistuð eða liggja frammi á eftirtöldum stöðum:
Deildir innan skólans, nefnið allar og fjölda eintaka:
Skrifstofa skólastjóra

1 stk.

Kennarastofa

1 stk.
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11.

Breytingasaga

Útgáfa

Dagsetning

Skýringar / breytingar

Fært inn af:

1.

14.03.2020

Sett á heimasíðu

GEH/AJ

2.

11.01.2022

Sett á heimasíðu

GEH/AJ
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