
Menntaskólinn í Kópavogi
Leiðbeiningar um innganga í sóttvarnarhólf á COVID - tímum

Á stundatöflunni má sjá stofunúmer hvers hóps. Í þessu skjali eru leiðbeiningar um 
hvaða innganga ber að nota fyrir tilteknar kennslustofur. Munið:  Ef rými eru aðskilin 
með bandi, keðju eða kaðli má ALLS ekki ganga um þau svæði. Ef nemendur fara á milli 
hólfa vera þau undantekningarlaust að spritta á sér hendur á til þess gerðum 
sprittstöðvum.



Upphaf haustannar

Eins og rakið er í frétt á síðunni hér fyrir neðan þurfa nemendur sem mæta í skólann að gæta vel að sóttvörnum. 

Tilgangurinn með að skipta nemendum upp í smærri hópa er að takmarka mögulega dreifingu smits ef upp kemur. Því 

þarf að hafa vandlega í huga:

• að takmarka smitleiðir og samneyti meðal nemenda og starfsmanna

• að veikir nemendur og starfsmenn koma ekki í skólann

• gott hreinlæti og sóttvarnir

Í gildi eru eins metra fjarlægðarmörk milli allra innan skólans. Ef ekki er unnt að virða þau nálægðarmörk þurfa 

kennarar og mögulega nemendur að nota andlitsgrímu. Skólinn leggur þær til ef þörf er á.

Öllum er að sjálfsögðu heimilt að nota grímur hvenær sem er. Skólinn leggur ekki til grímur eða hanska til almennrar 

notkunar.



Það er auðvelt að finna út hvar hver 
kennslustofa er út frá heiti hennar. Heiti allra 
kennslustofa byrjar á bókstaf og síðan þriggja 
stafa tölu.

Þrír mismunandi bókstafir vísa í staðsetningu 
kennslustofunnar í húsinu: N, S, V eða A.
N er fyrir norðurálmu
S fyrir suðurálmu
V fyrir vesturálmu
A fyrir austurálmu
Stofunúmer á fyrstu hæð byrjar á 1, annarri 
hæð 2 og þriðju hæð 3.
Stofa V205 er þannig á 2. hæð í vesturálmu.

Norðurálma – efri hæð

Norðurálma – neðri hæð

Númerakerfið  - kennslustofur 
hver er hvar

Neðan við áfangaheiti í stundatöflu má sjá 
stofunúmer:



Inngangur í kennslustofur:
Norðurálma-neðri hæð
Bókasafn og Austurálma

Inngangur í kennslustofur:
Norðurálma-efri hæð

Inngangur  starfsbraut

Inngangur kennslustofur: 
Vesturálma 

Kennslustofur:
S301-S201-S101-S302-
S202 og námsráðgjafar

Kennslustofur:
S303-S203-S103-S304
S204-S104



Inngangur í kennslustofur:
Norðurálma-neðri hæð
• Nemendur fara beint áfram 

inn í norðurálmu

Bókasafn og Austurálma:
• Nemendur beygja til hægri 

þegar inn er komið

Inngangur kennslustofur: Vesturálma
Inngangur í líffræðistofu (V1 og V7): Inn og niður 
stigann til hægri.
Inngangur í kennslustofur á efri hæð:

Upp stigann til hægri (efnafræði (V202 og V203) 
og næringarfræði V205))
Upp stigann til vinstri (eðlisfræði (V211 og V212) 
og sálfræði (V213))



Kennslustofur:
S301-S201-S101-S302-
S202 og námsráðgjafar
Nemendur fara til hægri 
þegar inn er komið og S 
álma er á vinstri hönd



Kennslustofur:
S303-S203-S103-S304
S204-S104 – Nemendur fara 
til vinstri inn á ganginn 
þegar inn er komið og S 
álma er þá á hægri hönd.



Inngangur í kennslustofur:
Norðurálma-efri hæð
Nemendur fara beint upp 
stigann þegar inn er komið



Inngangur  starfsbraut



Inngangur verknám
Nemendur taka 
lyftuna á rétta hæð.


