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Viðbragðsáætlun Foldaskóla

Áætlun í samræmi við skipulag 
Almannavarna vegna heimsútbreiðsluAlmannavarna vegna heimsútbreiðslu 
inflúensu 



Virkjun viðbragðsáætlunarVirkjun viðbragðsáætlunar 

• Sóttvarnalæknir tilkynnir breytingar 
á háskastigig

• Þrjú háskastig
B tt iðbú ð í kól• Breyttur viðbúnaður í skóla
– Breytingar á háskastigi verða y g g

tilkynntar í fjölmiðlum og heimasíðu 
menntamálaráðuneytis
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y
– Afboðun viðbragðsáætlunar skóla 

verður með formlegri tilk. yfirvaldaverður með formlegri tilk. yfirvalda



Háskastig verkefni skólaHáskastig – verkefni skóla

Ó• Óvissustig
– Unnið að gerð viðbúnaðaráætlunar. g

Skólarnir upplýsa starfsfólk, 
nemendur og aðstandendur þeirra og g þ g
aðra hagsmunaaðila um undirbúning 
og viðbrögð komi til hættu- eða g g
neyðarástands.
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Háskastig verkefni skólaHáskastig – verkefni skóla

• Hættustig
– Stjórnendur hvers skóla stýra j ý

starfsmönnum til þeirra verkefna sem 
lýst er í viðbragðsáætlun skólans um ý g
skólahald á hættustigi.
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Háskastig verkefni skólaHáskastig – verkefni skóla

• Neyðarstig  (e.t.v. samkomubann)
– Stjórnendur hvers skóla stýra j ý

starfmönnum til þeirra verkefna sem 
lýst er í viðbragðsáætlun skólans um ý g
starfsemi hans á neyðarstigi. Komi til 
samkomubanns verður skólum lokað 
á tilteknu svæði eða landinu öllu.
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VerkefnisstjórnVerkefnisstjórn
við gerð, uppfærslu og virkjun viðbragðsáætlunar

K i i B iðfjö ð kól jó i• Kristinn Breiðfjörð skólastjóri 

• Bára Jóhannsdóttir deildarstjóri/staðgengill skólastjóraj g g j

• Kristrún Guðjónsdóttir deildarstjóri unglingastigs

• Jóhanna Lovísa Gísladóttir deildarstjóri sérkennslu

• Sigrún Helga Jónsdóttir skrifstofustjóri

• Jón Gunnar Harðarson umsjónarmaður skóla
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• Jón Gunnar Harðarson umsjónarmaður skóla



Verkefnisstjórn hefur til hliðsjónar:Verkefnisstjórn hefur til hliðsjónar:
• Starfsmenn upplýstir reglulega um stöðu mála í samvinnu við pp ý g g

skólahjúkrunarfræðing.
• Veggspjöld um hreinlæti og sóttvarnir hengd upp. 
• Bæklingar um inflúensu látnir liggja frammi sem víðast í• Bæklingar um inflúensu látnir liggja frammi sem víðast, í 

kaffistofu, afgreiðslu o.s.frv. þannig að starfsmenn hafi aðgang 
að þeim.

• Upplýsingaefni gert aðgengilegt á vef skólans t d er hægt að• Upplýsingaefni gert aðgengilegt  á vef skólans, t.d. er hægt að 
setja tengil á www.infuensa.is.

• Stjórnendur fylgjast náið með fjarvistum starfsmanna og 
nemenda og kanna orsök veikinda og hvort um umræddanemenda og kanna orsök veikinda og hvort um umrædda 
inflúensu er að ræða. 

• Stjórnendur fylgjast með fyrirmælum sóttvarnalæknis og koma 
þeim á framfæri ið starfsmenn foreldra og nemend r eftir
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þeim á framfæri við  starfsmenn, foreldra og nemendur eftir 
því sem við á.



Endurskipulagning ræstingaEndurskipulagning ræstinga

Ó• Óvissustigi
– Umsjónarmaður skóla fundar með starfsfólki 

og fer yfir skipulag ræstinga og hreinlæti á 
hverju hættustigi fyrir sig.  Áhersla á einnota 
hlífðarbúnað s s hanska og svunturhlífðarbúnað s.s. hanska og svuntur.

• Hættustigi
– Spritt til handþvotta verði aðgengilegt á 

kennarastofum og fyrir starfsfólk mötuneytis.
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– Ræstingar endurskoðaðar og enn ríkari 
áhersla en áður lögð á hreinlæti.

» frh» frh.



Endurskipulagning ræstingarEndurskipulagning ræstingar

• Hættustigi
– Hugað verður sérstaklega að hreinlæti í 

mötuneytisaðstöðu nemenda og kennara.
– Einnota pappírsþurrkur notaðar við vaska. 

Margnota handklæði ekki notuð.
– Á hættustigi getur komið til vaktaskipta í 

tiræstingu. 
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Endurskipulag ræstingarEndurskipulag ræstingar

• Neyðarstig
– Vaktaskipti til að lágmarka samskipti p g p

starfsfólks og til að tryggja ræstingu.  
– Ef skóla er lokað verða ræstingarEf skóla er lokað verða ræstingar 

skipulagðar með það að markmiði að 
lágmarka samskipti þeirra sem eru ílágmarka samskipti þeirra sem eru í 
vinnu og til að hægt verði að opna 
skólann með stuttum fyrirvara
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skólann með stuttum fyrirvara. 
– Umsjónarmaður skóla eða staðgengill 

hans ber ábyrgð á skipulagi ræstingahans ber ábyrgð á skipulagi ræstinga.



Ef nemendur veikjast í skólanumEf nemendur veikjast í skólanum

• Hafa samb. við foreldra og þeir beðnir að 
sækja nemandann (eldri nemendur mega fara 
einir heim ef foreldri heimilar)einir heim ef foreldri heimilar)

• Nemandi bíður eftir að vera sóttur hjá 
hjúkrunarfræðingi eða á skrifstofu skólanshjúkrunarfræðingi eða á skrifstofu skólans.

• Foreldrar hvattir til að hafa samband við lækni. 
• Nemandi mæti ekki í skólann fyrr en 7 dögum• Nemandi mæti ekki í skólann fyrr en 7 dögum 

eftir að einkenna hefur orðið vart .   
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Veikindi starfsmannaVeikindi starfsmanna
• Inflúensusmiti, þ.e. skyndilegur hiti, 

hálssærindi, hósti, beinverkir og höfuðverkur
St f ð f h i• Starfsmaður fer heim. 

• Starfmaður leitar álits læknis hvort um 
inflúensu geti verið að ræðainflúensu geti verið að ræða. 

• Starfsmaður kemur ekki til vinnu ef hann er 
greindur með inflúensu fyrr en 2 dögum eftirgreindur með inflúensu fyrr en 2 dögum eftir 
að hann er orðinn hitalaus. 

• Ef einhver greinist með inflúensuna á heimili
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Ef einhver greinist með inflúensuna á heimili 
starfsmanns getur hann mætt til vinnu ef hann 
er án einkenna. 



Afleysing stjórnendaAfleysing stjórnenda
• Skólastjóri Deildarstjóri/staðg. leysir af. 
• Deildarstjóri/staðg: Skólastjóri eða deildarstjóri 

li ti Ef f k i iki di ð t kunglingastigs. Ef frekari veikindi verða tekur 
deildarstjóri sérkennslu við. 

• Umsjónarm skóla: Fyrirliði skólaliða og• Umsjónarm. skóla: Fyrirliði skólaliða og 
umsjónarmaður leysa hvor annan og ef þeir 
forfallast leysir skólastj. eða deildarstjóri/staðg.o a as eys s ó as j eða de da s jó /s aðg

• Á neyðarstigi verður hugað að vaktaskiptingu 
skólastjórnenda ef nauðsyn krefur.  
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Komi til lokunar skólaKomi til lokunar skóla

Á• Ákvörðun um lokun er tekin í 
samráði við heilsugæslu.g

• Ef til lokunar þarf að hafa samband 
við sóttvarnalækni og fræðslustj ívið sóttvarnalækni og fræðslustj. í 
Reykjavík.

• Ábyrgðin á ákvörðun er í höndum 
skólastjóra.
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skólastjóra.



Auglýsing á lokun og 
opnun skóla

• Skólastjóri tilkynnir með tölvupósti til 
starfmanna, og foreldra.
H é t kl ð bö f l d• Huga sérstaklega að börnum af erlendum 
uppruna og foreldrum.

• Auglýsing er sett á heimasíðu skólans• Auglýsing er sett á heimasíðu skólans.
• Auglýsingar við innganga.
• Yfirfara öryggismál fasteigna og búnaðar• Yfirfara öryggismál fasteigna og búnaðar.
• Upplýsa starfsm. um hlutverk þeirra.

Vi kj á tl i kól t f á tí l k
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• Virkja áætlanir um skólastarf á tíma lokunar. 
• Hægt að auglýsa lokun í útvarpi. 

T j ð t f é til t ð á• Tryggja að starfsmenn séu til staðar á 
skrifstofutíma, á meðan á lokun stendur.



Boðleiðir meðan á lokun stendurBoðleiðir meðan á lokun stendur

• Lögð verður áhersla á að halda skrifstofu 
skólans og símsvörun opinni. 
Töl ó ti ð i i ð• Tölvupósti verður einnig svarað. 

• Lögð verður áhersla á að virkja vefsíðu 
skólans www foldaskoli is og póstlista (foreldraskólans www.foldaskoli.is og póstlista (foreldra 
og starfsfólks). 

• Upplýsingar verða einnig birtar á vefsíðu• Upplýsingar verða einnig birtar á vefsíðu 
Menntasviðs borgarinnar.

• Ef nauðsyn krefur verður haft samband við
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Ef nauðsyn krefur verður haft samband við 
foreldra/starfsmenn símleiðis.  



Skólastarf þrátt fyrir lokunSkólastarf þrátt fyrir lokun

• Foldaskóli leggur áherslu á að skólanámskrá 
sé öllum aðgengileg á vef skólans. 
K l á tl i lík ð il t• Kennsluáætlanir eru líka aðgengilegar og geta 
nemendur unnið áfram eftir því skipulagi sem 
þar er fram settþar er fram sett.  

• Kennarar/stjórnendur verða bæði í tölvu- og 
símasambandi við nemendur/ foreldra ef til s asa ba d ð e e du / o e d a e
lokunar kemur. 

• Kennarar munu útbúa leiðbeiningar fyrir 
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nemendur auk annarra leiðbeininga sem þeir 
telja þörf á. 

• Kennarar munu fylgjast vel með tölvupósti og 
svara honum eins fljótt og unnt er.



Opnun skipulag skólastarfsOpnun – skipulag skólastarfs 

• Skólastjórnendur munu skipuleggja 
skólastarfið eftir opnun. 
Yfi f þ f kól d t l• Yfirfara þarf m.a. skóladagatal og 
kennsluáætlanir í kjölfar slíkrar lokunar og 
kann það að taka nokkurn tímakann það að taka nokkurn tíma. 

• Hugað verður að andlegu ástandi nemenda og 
starfsfólks í samvinnu við s a s ó s sa u ð
skólahjúkrunarfræðinga og sálfræðinga 
skólans. 
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• Lögð verður áhersla á að hefja strax kennslu 
eftir stundaskrá sé þess nokkur kostur.  


