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1. Skólastarf í Austurbæjarskóla á tímum farsóttar – aðgerðir og   

viðbrögð tengd COVID-19 
 

Þann 13. mars 2020 sendi heilbrigðisráðherra frá sér auglýsingu þar sem greint var frá takmörkun á 

skólastarfi í grunnskóla vegna farsóttar í fjórar vikur. Var grunnskólum heimilt, samkvæmt nánari 

ákvörðun sveitarfélaga, að halda uppi skólastarfi í skólabyggingum að þeim skilyrðum uppfylltum að 

ekki væru fleiri en 20 nemendur í kennslu í hverri stofu og að nemendur blönduðust ekki milli hópa, 

s.s. í mötuneyti eða frímínútum. Jafnframt skyldu gerðar ráðstafanir til að þrífa eða sótthreinsa 

byggingar eftir hvern dag. Í auglýsingunni var ekki sett viðmið um 2 metra fjarlægð á milli barna. 

 

Upplýsingaflæði 
Strax í upphafi var lögð rík áhersla á miðlun upplýsinga og fyrstu tvær vikurnar sendi skólastjóri 

daglega upplýsingapósta til foreldra og starfsmanna. Þegar líða tók á leið lengra á milli og voru bréf 

þá send annan eða þriðja hvern dag. Í bréfunum var m.a. upplýst um skipan skólastarfsins, hvernig 

framkvæmdin gengi frá degi til dags s.s. hve vel nemendur færu að fyrirmælum varðandi samskipti og 

hreinlæti. Upplýst var um fjölda smita í skólasamfélaginu (sem engin urðu), leiðbeint var um fjarnám 

og gagnlega kennsluvefi auk þess sem foreldrum var kynnt hvernig þeir skyldu bera sig að þegar 

sækja þurfti börnin eða námsefni í skólann. Auk bréfa voru settar upplýsingar á heimasíðu. Þá sendu 

kennarar reglulega bréf til foreldra með upplýsingum um bekkjarstarfið. 

Auk upplýsingapósta frá skólastjóra voru send miðlæg upplýsingabréf til foreldra sem komu beint frá 

almannavörnum og/eða skóla-og frístundasviði. Þar voru foreldrar m.a. hvattir til að senda börn sín í 

skóla, þeir beðnir að gæta þess að börn blönduðust ekki milli hópa eftir skóla, greint var frá þjónustu 

við forgangshópa auk þess sem bréf var sent um að ekki yrði rukkað fyrir skólamáltíðir meðan 

mötuneyti væri lokað. 

 

Aðgerðir er snéru að þrifum og sóttvörnum 
Þar sem mötuneyti var lokað unnu allir skólaliðar saman að þrifum. Inngangar 

(Vitastígur/aðalinngangur) og stigar voru þrifnir milli holla. Salerni þrifin milli holla. Strokið er af 

handriðum, slökkvurum og öðrum helstu snertiflötum með sótthreinsi. Stofur og gangar 

þrifnar/þrifnir daglega 

 

Líðan starfsmanna 
Strax í upphafi var lögð rík áhersla á að huga vel að líðan starfsmanna. Á starfsdegi 16. mars 2020 

fengu stjórnendur Hörð Þorgilsson sálfræðing til að flytja erindi um líðan við þær fordæmalausu 

aðstæður sem skapast höfðu. Kom hann inn á atriði eins og heilsukvíða jafnframt því sem hann lagði 

áherslu á jákvætt hugarfar og bjartsýni.  

 

Forgangslisti fyrir börn þeirra sem sinna samfélagslega mikilvægri þjónustu á 

neyðarstigi almannavarna COVID-19 
Almannavarnir biðluðu til stjórnenda leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila sem og dagforeldra að 

bregðast vel við óskum þeirra sem sinna samfélagslega mikilvægri þjónustu t.d. heilbrigðisþjónustu 

og bráðaþjónustu. Mikilvægt er að þessir hópar njóti forgangs fyrir börn sín hjá dagforeldrum, í 
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leikskólum, í 1. og 2. bekk grunnskóla og í frístundarstarfi (miðað við sama aldurshóp). Í 

Austurbæjarskóla var óskað eftir forgangi fyrir þrjú börn og var það útfært í samstarfi við 

Draumaland. Tóku starfsmenn Draumalands og Austurbæjarskóla við börnunum (í aðskildum hópum) 

strax að loknu skólastarfi og sáu þeim fyrir frístundastarfi þar til Draumaland hófst kl. 13.20. 

 

Breyttir starfshættir í Austurbæjarskóla frá og með 17. mars 2020 
Viðmið og almennar aðgerðir sem gripið var til frá og með 17. 3.2020 og kynntar voru starfsmönnum: 

• Ef grunur vaknaði um smit hjá starfsmanni eða barni skyldi viðkomandi fara strax heim og 

stjórnandi tilkynna um tilvikið í síma 1700, til heilsugæslu eða skólahjúkrunarfræðings. 

• Lögð var áhersla á mikilvægi upplýsingaflæðis til nemenda, foreldra og starfsmanna.  

• Allir starfsmenn voru gerðir meðvitaðir um ábyrgð sína á að spritta og strjúka reglulega yfir 

daginn af yfirborðsflötum s.s. borðum, hurðahúnum, slökkvurum og á helstu álagsblettum 

þar sem margir snerta. 

• Allir starfsmenn skólanna voru ábyrg fyrir að hvetja nemendur/börn og starfsfólk til að þvo 

hendur og spritta þegar þau mættu og reglulega yfir daginn. 

 

Aðgerðir sem snúa að börnum 
• Nemendum/börnum var fækkað í rýmum – miðað við 20 börn (hámark). 

• Sérgreinakennsla í sérstofum/rýmum var felld niður. Sama átti við um íþróttir og sund. 

• Hver hópur hafði eitt rými til umráða yfir daginn. Sérgreinastofur voru notaðar fyrir ákveðna, 

(fasta) hópa þegar þörf var á að skipta hópum til að fara ekki yfir viðmiðunarfjölda. 

• Hópar komu á inn um mismunandi innganga og á misjöfnum tímum.  

• Lögð var frá upphafi áhersla á að hafa nemendur sem mest í skóla til að halda sem mestri 

reglu á daglegu lífi þeirra. 

 

Aðgerðir sem snúa að starfsfólki 
• Ekki voru haldnir fjölmennir starfsmannafundir. 

• Tekið var fyrir gestakomur í skólann. 

• Mælst var til að börn og starfsfólk með flensueinkenni eða kvef yrðu heima. 

• Starfshópnum var skipt þannig að sömu aðilar unnu í sama rými. 

• Sérstaklega var hugað að upplýsingastreymi til allra starfsmanna, ekki síst erlends starfsfólks. 

• Breytt fyrirkomulag var á mötuneyti starfsmanna 

 

Útfærsla skólans: 
• Ekki voru fleiri en 100 einstaklingar á svæði (börn og starfsmenn) 

• Kennt í tveimur hollum 8.20-11.20  og 12.00-14.40  

• Engar frímínútur. Útivist skipulögð af kennurum. 

• Ekkert mötuneyti, hvorki hjá nemendum né starfsfólki 

• Engar list-og verkgreinar  

• Engar skólaíþróttir 

• Skólabókasafn lokað 
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• Tölvustofa lokuð 

• Stoðþjónusta veitt sem mest inni í bekk 

• Gangar lokaðir 

• Þrír inngangar notaðir: Starfsmannainngangur, Vitastígur og aðalinngangur (til vinstri í porti) 

• Starfsmenn koma rétt fyrir „vakt“ og fara beint heim að henni lokinni. 

• Nemendur fá nestistíma inni í kennslustund 

• Allir starfsmenn fá sitt kaffihlé og virða 2 metra regluna.  

o 1.-4. bekkur kl. 9.40-10.00 og 10.00-10.20 

o 8.-10. bekkur kl. 10.20-10.40 og 10.00-10.20 

o 5.-7. bekkur kl. 13.20-13.40 og 13.40-14.00 

 

Nánari útfærsla hjá 1.-4. bekk 

• Nemendur í 1.- 4 bekk eru 13-17 í bekk. Stærð nemendahópa er því viðunandi.  

• Heildarfjöldi starfsmanna og nemenda 117 dreift á þrjú svæði 

• Nemendur stunda nám í sínum stofum 

• Kennarar fara á milli stofa eftir þörfum 

• Skólatími þessara nemenda er frá 8.20-11.20 

• Nemendur koma inn um aðalinngang. Aðrir inngangar lokaðir fyrir þessa nemendur 

 

Nánar útfærsla hjá 5.-7. bekk 

• Nemendur í 5.-7. bekk eru 19-24  í bekk. (Gert er ráð fyrir fækkun annars dreift á fleiri stofur) 

• Þess skal gætt að ekki séu fleiri en 20 í hverjum bekk  

• Samanlagður fjöldi starfsmanna og nemenda er 162.  

• Gangi á 3 hæð er skipt upp í tvö svæði  

• Aukastofa er 313. Verður hún þrifin milli holla.  

• 5. og 6. bekkur ganga inn um aðalinngang 

• 7. bekkur gengur inn Vitastígsmegin 

• Skólatími þessara nemenda er frá 12.00-14.40 

 

Nánari útfærsla í unglingadeild 

• Fjöldi í námshópum er 17-24 (Gert er ráð fyrir fækkun annars dreift á fleiri stofur) 

• Þess gætt að ekki væru fleiri en 20 í hverri stofu  

• Aukastofur eru 317 og 318 (315 ef með þarf) 

• Nemendur ganga allir inn um Vitastígsinngang 

 

Kennsla og nám nemenda 
Starfsfólki var skipt niður á stig og voru alls 14 starfsmenn á yngsta stigi, 16 á miðstigi og 13 í 

unglingadeild. Skipulögðu starfmenn stundaskrá nemenda/starfsmanna þar sem stundaskrá var fallin 

tímabundið úr gildi. Heimavinnu- og kennsluáætlanir nemenda voru endurskoðaðar og lögð á það 

áhersla að heimanám væri skýrt og afmarkað. Á það var minnt að námsframvinda nemenda myndi 

óhjákvæmilega riðlast og var lögð á það áhersla að velferð, samvera og stuðningur við nemendur 

væri í fyrirrúmi. Þá var brýnt fyrir kennurum að ef nemendur yrðu heima yrðu kennarar að halda 

góðu sambandi við þá í gegnum tölvu eða símleiðis. 
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Í unglingadeild var sett upp stundaskrá fyrir hverja viku. 20 manna námshópar voru hver í sinni stofu. 

Kennarar fóru á milli. Samhliða þeirri kennslu sem fór fram í skóla fengu nemendur áætlanir til að 

vinna heima og í íslensku og samfélagsfræði var frá upphafi unnið í gegnum google-education (meet 

og classroom). Á miðstigi og yngsta stigi var líka gerð ný stundaskrá og nýjar heimanámsáætlanir. Var 

megináhersla á íslensku og stærðfræði á yngsta stigi fyrst í stað. 

 

2. Ný viðmið um viðveru barna í skóla 
Þann 2. apríl barst skólastjóra erindi frá skrifstofustjóra grunnskólahluta fagskrifstofu þar sem sett 

voru fram ný viðmið um viðveru barna í skólanum. Skyldu nemendur í 1.-4. bekk vera 15 

klukkustundir á viku, 5.-10. bekkur 15-20 stundir á viku. Þetta hafði ekki mikil áhrif á skólastarf í 

Austurbæjarskóla enda fylgdi skólinn þessum viðmiðum þá þegar að undanskildu miðstigi en þar 

lengdist skólinn um 20 mínútur á dag með tilkomu nýrra viðmiða.  

Í kjölfar erindis skrifstofustjóra barst skólanum erindi þar sem greint var frá því að 2 metra reglan 

skyldi virt – einnig í grunnskólastarfi. Það þýddi, sakir þess hve litlar kennslustofurnar í 

Austurbæjarskóla eru,  að aðeins 10 nemendur gátu verið í hverri stofu í stað 20 áður. Í unglingadeild 

og á yngsta stigi gekk þetta upp með því að taka í notkun fleiri stofur. Á miðstigi reyndist þetta 

óframkvæmanlegt öðruvísi en að nemendur kæmu annan hvern dag í skóla – væru hina dagana í 

„staðfestu fjarnámi“. „Staðfest fjarnám“ fór fram með „goggle-meet“. Kennarar hittu nemendur þar 

frá 11.30-12.00 og voru þá lögð fyrir ákveðin verkefni sem þeir áttu að sinna. Klukkan 15.00-16.00 

hitti kennari hópinn sem var heima aftur og var þá rætt um hvernig hefði gengið og veitt aðstoð við 

það sem þurfti.  

 

3. Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dags. 21. 

apríl 2020 og áhrif hennar á skólastarf í Austurbæjarskóla  
Með auglýsingu stjórnvalda dags. 21.4.2020 var tilkynnt að frá og með 4. maí 2020 væri heimilt að 

halda óskertri kennslu og að ekki væru takmarkanir á því hversu margir nemendur gætu verið saman 

komnir eða nálægð þeirra í framangreindri starfsemi. Með auglýsingunni færðist skólastarf að mestu í 

fyrra horf: 

• Engar takmarkanir eru settar á fjölda nemenda.  

• Kennarar og annað starfsfólk má ekki vera fleiri en 50 á sama stað. 

• Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar geta verið opnar. 

• Skemmtanir t.d. vorhátíðir, vorferðir og útskriftir geta farið fram en án fullorðinna gesta utan 

skóla s.s. foreldra. Þetta þýddi að árlegri vorhátíð og 90 ára afmæli Austurbæjarskóla var 

frestað fram á haust. 

• Íþróttir voru stundaðar úti og inni.  

• Skólasund og notkun búningsaðstöðu hófst að nýju.  

• Allir nemendur mættu samtímis í skólann, gátu farið í útiveru og verið í mötuneyti.  

• Áfram var hvatt til sérstaks hreinlætis og handþvottar. Handspritti komið fyrir við alla 

innganga 

• Starfsmenn og nemendur sem eru í skilgreindum áhættuhópum vegna Covid-19 var bent á að 

halda sig heima ef ráðleggingar læknis eru á þann veg. Nauðsynlegt er að fyrir liggi vottorð 

læknis gagnvart starfsfólki. 

• Starfsfólk og börn með kvef- eða flensueinkenni komi ekki í skóla- eða frístundastarf. 
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• Ef foreldrar eða aðrir heimilismeðlimir ungra barna sem ekki geta virt eða skilið 

fjarlægðarmörk skulu sitja fyrirskipaða sóttkví.   

 

Leyfi 
Ef brýnar ástæður eru til geta foreldrar sótt um leyfi fyrir börn sín frá skólasókn.  Slíkar beiðnir skulu 

vera skriflegar og þar staðfesta foreldrar að þeir beri fulla ábyrgð á námi nemenda á meðan leyfi 

varir.  Samkvæmt fyrirmælum skóla-og frístundasviðs skulu slíkar leyfisbeiðnir nú lagðar fram í 

nemendaverndarráði. Eftir að leyfi hefur verið samþykkt ber umsjónarkennara að vera í sambandi við 

nemanda og foreldra 2-3 sinnum í viku til að fylgjast með líðan og framgangi náms. 

 

Almennar sóttvarnaráðstafanir 
• Áfram er gert ráð fyrir viðbótarþrifum og sprittun í skóla- og frístundastarfi. 

• Áfram er gætt hreinlætis í allri umgengni um húsnæði og í samskiptum.  

• Handspritt sett upp við alla innganga 

• Fullorðnir skulu halda 2 metra fjarlægð sín á milli eins og aðstæður leyfa og ekki er heimilt að 

fleiri en 50 fullorðnir komi saman í sama rými. 

 

Starfsmenn 
• Lögð er áhersla á að allri smitgát sé viðhaldið, sérstaklega í sameiginlegum rýmum sem 

margir nýta s.s. salerni og kaffistofur.   

• Ekki eru haldir starfsmannafundir nema að hægt sé að viðhafa 2 metra fjarlægðarregluna og 

þá aldrei með fleiri en 50 manns. 

• Undirbúningstímar starfsfólks eru teknir heima eins og kostur er ef aðstæður hamla 2 metra 

reglunni. 

 

Kennsla í grunnskóla 
Almenn kennsla hefst samkvæmt stundaskrá.  Þetta á við um allar list- og verkgreinar, íþróttir og 

sund og bóklega kennslu.  Hvatt er til þess að íþróttakennsla sé utandyra líkt og tíðkast gjarnan á 

vordögum.   

 

Frímínútur og útivera 
Frímínútur og útivera sé með hefðbundnum hætti en hvatt er til þess að skipulagðir séu leikir á 

skólalóð/útisvæði grunnskóla til að nemendur njóti frímínútna í ríkara mæli.  

 

Mötuneyti 
Í Austurbæjarskóla var matarþjónusta fyrir börn með venjubundnum hætti.  Í matarþjónustu við 

starfsfólk var áfram ætt smitgátar og tekin ákvörðun um breytt fyrirkomulag á morgunverði 

starfsmanna. Gátu starfsmenn keypt eitt nýtt rúnstykki með osti (smurt í mötuneyti og afhent í 

bréfpoka) og harðsoðið egg. Hádegisverður starfsmanna skammtaður og framreiddur í boxum ef 

starfsmenn vildu fá matinn sendan upp. Þeir gátu einnig farið þá í mötuneyti nemenda og keypt mat 

þar. 
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Viðburðir, vettvangsferðir 
Í Austurbæjarskóla var í kjölfar auglýsingarinnar lögð áhersla á vettvangsferðir og nýtingu náttúru- og 

leiksvæða í nágrenni grunnskóla samhliða hefðbundinni útiveru. Vettvangsferðir með rútum og 

strætó eru heimilar en fjarlægðartakmörk gilda um fullorðna.  

Þrátt fyrir að skv. auglýsingu væri heimilt að fara í gistiferðir s.s. í skólabúðir tók skólinn í samstarfi við 

foreldra ákvörðun um að fresta fyrirhugaðri Reykjaferð 7. bekkjar. Þórsmerkurferð, útskriftarferð 10. 

bekkjar var þó haldið til streitu með þeim skilyrðum að hugað yrði að smitgát á milli fullorðinna 

einstaklinga (þar með talið 2 metra regluna), bæði þeirra sem eru í ferð með börnunum og 

staðarhaldara og starfsfólks í dagskrá.  Þá lá fyrir að allar smitvarnir í gistihúsnæði voru samkvæmt 

leiðbeiningum heilbrigðisyfirvalda og bar rekstraraðili fulla ábyrgð á því (hreingerning, smitvarnir og 

fjarlægðamörk). 

 

Vorhátíð – útskrift 
Samkvæmt auglýsingu skyldu ekki haldnar vorhátíðir skóla eða aðrir slíkir viðburðir með þátttöku 

foreldra. Var 90 ára afmælishátíð skólans sem vera átti í maí því frestað. 

Útskriftarathafnir þurftu einnig að taka mið af þessum leiðbeiningum, þ.e. vera án aðkomu foreldra, 

fjöldi starfsmanna í rými sé ekki meiri en 50 og þeir geti haldið 2 metra regluna.  Þar sem enn var 

langt til vors var ákveðið að dvelja ekki lengi við þetta þar sem reglur gætu breyst hvað varðar fjölda. 

 

Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar 

Starfsemi frístundaheimila  og félagsmiðstöðva varð með venjubundnum hætti. 

 

Samstarf við aðra skóla eða frístundaheimili 
Samstarf milli leikskóla, grunnskóla, skólahljómsveita og frístundaheimila er með venjubundnum 

hætti en starfsmenn sýni eins og í öðrum aðstæðum smitgát, fjarlægðar- og fjöldatakmörk. 

 

Foreldrar 
Samkvæmt fyrirmælum frá skóla- og frístundasviði skyldu viðburðir í skóla- og frístundastarfi verða 

án þátttöku foreldra en hugað að því að nýta „fjarfundatækni“. Foreldrar áttu ekki að koma inn í 

grunnskóla og frístundaheimili nema nauðsynlegt sé. 

 

Í Austurbæjarskóla fengu foreldrar fyrirmæli um að koma áfram aðeins inn í anddyri, fundum með 

einstaka foreldrum var fækkað eftir megni og reynt að leysa málin símleiðis eða með google meet.  

Móttaka fyrir nýja nemendahópa í grunnskóla sem krafðist þátttöku foreldra gat ekki farið fram á 

þessu vori. 

 

Þjónusta við skóla og nemendur 
Þjónusta þjónustumiðstöðva og skrifstofu skóla- og frístundasviðs við skóla- og frístundastarf varð 

með venjubundnum hætti. Iðnaðarmönnum og birgjum er uppálagt að sýna ítrustu smitgát innan 

veggja skólans. Forðast er að gestir og aðrir utanaðkomandi noti vinnuaðstöðu, kaffistofu og salerni 

starfsmanna skólans. 
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4. Mat á skólastarfi með takmörkunum 
Mikilvægt er að leggja á einhvern hátt mat á hvernig skólastarfi vatt fram meðan skólastarf var með 

takmörkunum og hvernig nemendur og starfsmenn upplifðu þegar takmörkunum var aflétt.  

Hvernig gekk svo 4. maí?  
Á starfsmannafundi þann 4. maí kom fram að nemendur hafi verið spenntir og ánægðir með að 

skólastarf væri komið aftur í fyrra horf. Nefndu sumir sérstaklega að gaman væri að fara aftur í 

íþróttir. Árétta þurfti við nemendur að Austurbæjarskóli er skólaus skóli sem og að virða 

vallarskipulag. Þá væri mikilvægt að muna að brýna fyrir nemendum hreinlæti, spritta sig og nota 

ruslafötur 

 

Hvað einkenndi framgöngu starfsmanna í Austurbæjarskóla þessar vikur? 
Það sem einkenndi starf skólans öðru fremur meðan á takmörkun skólastarfs stóð var að samstarf, ró 

og yfirvegun. Samtaka tóku menn verkefnið í fangið frá fyrsta degi af auðmýkt og sýndu bæði úthald 

og þrautseigju. Aðstæðurnar voru kennurum í unglingadeild sem voru þegar farnir að nýta sér google 

classroom hvatning til að taka næstu skref. Þá var aðdáunarvert að sjá kennara á miðstigi taka 

tæknina í sína þjónustu eftir að hafa fengið takmarkaða þjálfun og einhenda sér í „staðfest fjarnám“ 

með nemendum. Allt vegna þess að aðstæðurnar kölluðu á það. Verður þessu kannski best lýst með 

orðum Lilju D. Alfreðsdóttur mennta-og menningarmálráðherra í bréfi sínu til skólafólks dags. 

4.5.2020 þar sem hún lýsir þessu sem:  „Þrekvirki sem er einstakt á heimsvísu“ og ráðherra heldur 

áfram: „Þið hafið á skömmum tíma lagað ykkur að afar krefjandi aðstæðum, tekið upp nýja 

kennsluhætti, nýtt tæknina þar sem því er viðkomið og staðið með nemendum ykkar. …Á þeim 

tímamótum sem dagurinn markar getum við horft stolt um öxl“.  Segja má að þetta sé allt sem segja 

þarf. 

 

Kannanir lagðar fyrir í unglingadeild og á miðstigi 
Til að reyna að leggja frekara mat á það starf sem unnið var í skólastarfi með takmörkunum voru 

lagðar fyrir nemendur 5.-10. bekkjar stuttar kannanir þann 4. og 5. maí. Spurt var m.a. um hvernig 

nemendur mátu að þeir hefðu staðið sig þegar breytt skólastarf fór af stað og nú 7 vikum seinna. Í 

ljós kom að fleiri nemendur töldu sig standa betur nú en fyrir skólastarf með takmörkunum. Fleiri 

nemendum á miðstigi fannst betra að læra í skólanum en heima en flestir svöruðu því þó til að þeim 

þætti best að læra heima annan daginn og vera hinn daginn í skólanum (á það við nemendur á 

miðstigi). Meirihluti nemenda í 5.-10. bekk svaraði því til að námsmarkmið, og verkefni væru skýr. Þá 

kom fram að nemendur í unglingadeild kusu fremur að hafa faggreinastofur en að vera í heimastofu.  

 

Í opnum svörum nemenda kom fram að nemendum þótti eftirminnilegast hversu rólegir allir voru og 

vinnusamir. Mikil keyrsla, þögnin, næðið, að sitja á sama stað, þegar allir voru að reyna að fara á 

Google classroom, það var mjög kósí og alltaf stemmning jafnvel þó að COVID væri, meiri þögn og 

betri einbeiting, að þurfa að sitja í 3 klukkutíma, að vera heima og mega ekki fara út og drepleiðast 

voru dæmi um svör sem nemendur gáfu. Sem dæmi um svör nemenda um hvað var best má nefna: 

Hvað skólinn var stuttur, einbeiting í tímum, gott að geta lært vel án truflunar í sömu stofunni, mér 

fannst kennararnir hafa meiri skilning og voru yfir allt betri.  Það var meiri ró og ég náði að vinna 

miklu betur og meira heldur en venjulega þótt það væri styttri dagur, gott að geta geymt bækurnar á 

borðinu, að hafa frið í kennslustofu, það var rólegt í stofunni af því að við vorum svo fá. Mér fannst 

gott að geta lært á náttfötunum. Nánar um niðurstöður kannanna í fylgiskjölum. 
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Hvað töldu starfsmenn hafa verið best og hvað tóku þeir jákvætt með sér út úr þessu? 
• Samstarfið 

• Hvað allir voru frá fyrsta degi tilbúnir til að takast á við verkefnið af æðruleysi – taka sér 

stöðu í framlínu þegar eftir því var óskað 

• Ró og jákvæður agi einkenndi skólabrag 

• Fumlaus og fagleg vinnubrögð 

• Ný vídd í samstarfi heimila og skóla 

• Starfsfólk hugsaði í lausnum og var reiðubúið að fara til þeirra verka sem þarfir 

nemenda/skólans kölluðu á 

 

Mat foreldra 
Ekki hefur verið lögð könnun fyrir foreldra á þessu en fjöldi foreldrar létu í ljósi ánægju sína með 

hvernig haldið hefði verið á málum í Austurbæjarskóla með því að hringja eða skrifa stjórnendum 

skólans. Fannst þeim þeir jafnframt fá góðar upplýsingar um stöðu mála frá skólanum. Þá gerðu 

fulltrúar foreldra í skólaráði þetta að sérstöku umtalsefni.  

 

Að lokum  
Að loknu þessu fordæmalausa tímabili er efst í huga þakklæti til starfsmanna Austurbæjarskóla fyrir 

að hafa tekið sér stöðu í framlínu og fylkingarbrjósti og fyrir hve vel þeir tókust á við þetta vandasama 

verkefni. Erum við bæði ánægð og stolt af frammistöðu starfsmanna, samstarfinu þeirra á milli og 

fyrir hve fúsir og fljótir kennarar voru að tileinka sér nýbreytni eins og „google education“. Fólk 

hugsaði í lausnum og lagði sig fram um að þjónusta börnin sem best við þessar aðstæður. Orð 

forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur sem hún flutti í ávarpi sínu til þjóðarinnar 3. maí lýsa e.t.v. 

best líðan og tilfinningum undirritaðrar til skólasamfélags Austurbæjarskóla að loknu þessu tímabili  

„Mesta gleðin er að tilheyra samfélagi þar sem fólk hjálpar hvert öðru og sýnir hvert öðru umhyggju. 

Svona álagspróf sýna úr hverju samfélög eru gerð og við höfum fundið okkar eigin styrk, samfélag 

sem bæði ræður yfir mýkt og seiglu“.  

 

Kristín Jóhannesdóttir skólastjóri. 

 

 

 

 


