
 
 

Verkefnisstjórn viðbragðsáætlunar. 

Skólastjóri, Anna Rós Hallgrímsdóttir, 8671860 

Aðstoðarskólastjórar, Einar Gunnarsson 8942502 og Óskar Jósúason 6994393 

Aðstoðarleikskólastjóri Víkurinnar, Guðrún S. Þorsteinsdóttir 8933505 

Húsverðir, Kristján Egilsson 8614362 og Guðrún Ágústa Möller 8614363 

 
Allar ákvarðanir eru teknar í samráði við heilbrigðisyfirvöld og almannavarnir.  

 

Nemendur, starfsmenn og aðstandendur upplýstir um kórónaveiruna, útbreiðsluleiðir og hvernig 
draga megi úr smitleiðum. 
Skólastjóri sér til þess að almennum upplýsingum um kórónaveiruna verði komið til allra heimila sem 
tengjast skólanum. Starfsmenn verða fræddir sérstaklega og verða undirbúnir að ræða við nemendur 
í t.d. umsjónartímum um hvað flensan er, hvernig hún lýsir sér og hvernig megi draga úr smitleiðum. 
Ítrekað gildi handþvottar og almenns hreinlætis og leitast við að gera nemendur  meðvitaða um 
mikilvægi sóttvarna, án þess að vekja óþarfan ótta og óróleika, að tekist sé á við hugsanlega vá af 
yfirvegun, festu og þekkingu. 

 
Ræsting 
Skólastjóri og húsvörður yfirfara verkferla í ræstingu með starfsmönnum. Samráð verður haft við 
heilsugæslu/sóttvarnalækni. 

 

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. 

 
 

Fyrstu viðbrögð í skólanum áður en smit hefur greinst 

 Hafa spritt aðgengilegt við matsal, í opnu rými og á kaffistofu starfsmanna. 

 Hafa spritt við tölvuvagna og í tölvustofum og nemendur spritti áður en þeir nota tölvur og á eftir. 

 Hengja upp leiðbeiningar um handþvott í öllum stofum og á snyrtingum. 

 Fræða starfsfólk um smitvarnir. 

 Fræða nemendur og foreldra um smitvarnir. 

 Leggja áherslu á sótthreinsun á snertiflötum við þrif. Áhersla á borðplötur og hurðahúna og 
leikföng.

8. Viðbragðsáætlun GRV og Víkurinnar við heimsfaraldri 
Innflúensu 



 

Komi til lokunar skóla (á sama hátt lokun aflýst) 
 

Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri auglýsa lokun skóla. Það skal 
gert á eftirfarandi hátt:  
heimasíða skólans og facebook síða skólans 
heimasíðu Vestmannaeyjabæjar 
hafa samband við alla starfsmenn 
senda póst til allra foreldra/forráðamanna úr mentor/karellen og hringja í þá sem ekki 
hafa netföng 
skrifleg auglýsing á alla innganga skólans 
haft samráð við leikskóla 
símum skólans verði framvísað á skólastjóra 

 
 

Skólastarf í lokun 
Ef til lokunar kemur skulu kennarar í GRV útbúa vikuáætlun fyrir nemendur á mentor.is sem miðar að 
því að þau verði sjálfbjarga heima í námi og með aðstoð foreldra. Kennarar skulu hringja í þá foreldra 
sem ekki hafa aðgang að tölvupósti. Skólastjóri og kennarar hafa samráð um slíkar áætlanir. 

 

Foreledrar og nemendur eiga möguleika á að vera í tölvusamskiptum við stjórnendur og kennara eftir atvikum.  
 
Húsvörður yfirfer öryggismál skólans og sér um að skólinn verði lokaður (gluggar o.þ.h.). Húsverðir annast 
umsýslu fasteigna á meðan skólalokun stendur.  

 
Skólastarf hefst á ný 
Skólastjóri fundar með kennurum og kannar hvort endurgera þurfi kennsluáætlanir. Áfallateymi 
skólans virkjað og metið hvort starfa þurfi eftir áfallaáætlun skólans. Ákvarðanir skólans eftir faraldur 
kynntar á heimasíðu skólans og í tölvupósti. Mikilvægar upplýsingar sendar í gegnum mentor.is á 
hvert heimili og hringt í þá sem ekki hafa aðgang að tölvum. 

 
 
 
 
 
           Uppfært 28.02.2020 
 
          Anna Rós Hallgrímsdóttir, skólastjóri



  

 
Lykilaðilar er varðar boðun og afboðun 

Tengiliðir skólans við Ráðhúsið eru: 

Jón Pétursson, framkvæmdastjóri Fjölskyldu – og fræðslusviðs. 488-2000  jonp@vestmannaeyjar.is 

Drífa Gunnarsdóttir, fræðslufulltrúi, 4882000, drifagunn@vestmanneyjar.is  

Nöfn lykilstarfsmanna og samskiptaraðila skólans, nafn, starfsheiti, sími, netfang. 

Nafn    Starfsheiti                                     Gsm  netfang 

Anna Rós Hallgrímsdóttir            Skólastjóri   8671860 annaros@grv.is 

Einar Gunnarsson   Aðstoðarskólastjóri  8942502 einargunn@grv.is 

Óskar Jósúason        Aðstoðarskólastjóri  6994393 oskar@grv.is 

Ásdís St. Tómasdóttir  Deildarstjóri unglingastigs 8694758 asdis@grv.is 

Svanhvít Friðþjófsdóttir  Deildarstjóri miðstigs  8635900 svanhvit@grv.is 

Rósa Hrönn Ögmundsdóttir  Deildarstjóri yngsta stigs 8628216 rosahronn@grv.is 

Kristján Egilsson  Húsvörður Barnaskóla  8614362 kristjan@grv.is 

Guðrún Ágústa Möller  Húsvörður Hamarsskóla 8614363 gurra@grv.is 

Guðrún S. Þorsteinsdóttir Aðstoðarleikskólastjóri  8933505 gudrun@grv.is 

 

8. Samskiptaleiðir 
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