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45. samráðsfundur aðgerðastjórnar Sveitarfélagsins Voga, 17. janúar 2022 
 
Þátttakendur 
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri, Daníel Arason forstöðumaður stjórnsýslu, Davíð Viðarsson sviðsstjóri 
umhverfis- og skipulagssviðs, Guðmundur Stefán Gunnarsson íþrótta- og tónstundafulltrúi, Hilmar Egill 
Sveinbjörnsson skólastjóri Stóru-Vogaskóla og María Hermannsdóttir skólastjóri Heilsuleikskólans 
Suðurvalla. 
Fundargerð ritaði Daníel Arason. 
 
Staðan almennt 
Samkomutakmarkanir núna kveða á um að hámarki 10 einstaklinga í sama rými með ákveðnum 
takmörkunum, á vinnustöðum og annarri starfsemi skal tryggja 2 metra nálægðarmörk. Sérstök 
reglugerð gildir um takmörkun á skólastarfi og sundlaugar og líkamsræktarstöðvar eru opnar fyrir 50% 
af leyfilegum hámarksfjölda gesta. Takmarkanir gilda til 2. febrúar 2022 nema reglugerð um 
takmörkun á skólastarfi sem gildir til 3. febrúar. 
Í dag eru 51 íbúi sveitarfélagsins í einangrun og 62 í sóttkví. 
 
Sviðin hvert fyrir sig: 
Grunnskólinn: 
Smitrakning hefur farið fram alla helgina, fim, fös, lau, sun. í skólanum. í þessum fjórum rakningum 
vegna 3 smitaðra starfsmanna og eins nemanda hafa 25 nemendur verið sendir í sóttkví og 3 
starfsmenn. Auk þessara eru aðrir 3 starfsmenn með Covid og aðrir 3 í sóttkví. Svo eru 2 í leyfi. 

Að öðru leyti er ástandið stöðugt  í skólanum en mjög viðkvæmt. 

 
Frístund 
Þurft hefur að loka einn og einn dag þegar ekki hefur tekist að manna en flesta daga hefur verið hægt 
að hafa opið. 
 
Leikskólinn  
Eins og staðan er núna þá vantar 5 starfsmenn til starfa vegna forfalla, tveir eru með covid, 7 nemendur 
eru með covid og nokkrir nemendur eru í fríi.  

Daglega er farið yfir stöðuna og hún metin, það hefur gengið vel að manna deildir hingað til, en staðan 
núna er viðkvæm varðandi mönnun.  

 
Álfagerði 
Fylgst er með því að ekki séu fleiri en 10 gestir í matsal Álfagerðis í einu 
 
Íþróttamiðstöðin 
Covid hefur haft þó nokkur áhrif á starfsemina vegna veikinda og sóttkvíar starfsfólks. Þurft hefur að 
loka þegar mönnun hefur farið niður fyrir það að ekki er hægt að viðhalda öryggi gesta. 
 
Félagsmiðstöðin 
Engin starfsemi er í félagsmiðstöðinni. 



 

2 
 

 
Skrifstofan 
Skrifstofan er lokuð fyrir gestum og þeim bent á að hafa samband símleiðis eða með tölvupósti. 
eingöngu er tekið við gestum sem hafa bókað tíma fyrirfram. Að öðru leyti er starfsemin óbreytt og 
ekki hefur verið tekin upp tvískipting starfshópsins. 
 
Umhverfideild 
Sem stendur er einungis einn starfsmaður miðstöðvarinnar í vinnu og ljóst að starfsemin má ekki við 
meiri áföllum í bili. 
 
Önnur mál 
 


