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Reykjavík, 26. mars 2020 

Kæru foreldrar / forsjáraðilar 

 

Skólastarfið hefur gengið vel í vikunni og okkur hefur tekist að hafa alla 

námshópa með 20 nemendum eða færri. Starfsmenn fara ekki á milli hópa innan 

dags og því miður fáum við á skrifstofunni ekki að hitta börnin. Við vinkum þeim 

bara úr fjarska þegar þau fara í frímínútur 😊. Enn vitum við ekki um neitt smit 

hjá nemendum né starfmönnum í Breiðholtsskóla sem betur fer. 

 

Við viljum minna á að námið er mjög mikilvægt fyrir alla nemendur og það skiptir 

máli að tilheyra hópi eins og bekk. Við hvetjum því nemendur til að mæta í 

skólann á tilsettum tímum. Við höfum nú í vikunni verið að efla fjarnám á 

unglingastigi og einhverjir eru byrjaðir á miðstigi líka. Við notum fjarfundi í 

gegnum Google Meet en allar áætlanir nemenda eiga að birtast á Mentor.  

 

Til að halda betur utan um leyfi nemenda þá verðum við að vita hvort um sóttkví, 

venjuleg veikindi, COVID smit eða leyfi vegna COVID er að ræða.  

Ef óskað er eftir leyfi fyrir barn þá bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna en 

skólinn leggur áherslu á samvinnu. Nóg er að senda tölvupóst á 

breidholtsskoli@rvkskolar.is og tilkynna forföll þar. Skrái foreldri fjarveru allan 

daginn í Mentor þá er það skráð sem almenn veikindi. Tilgreinið einnig hvort 

barnið verður heima þann daginn eða alla vikuna. 

  

Við skipuleggjum skólastarfið viku í senn. Það er mikilvægt að hafa í huga að 

aðstæður geta breyst með stuttum fyrirvara bæði innan og utan skólans.  

Nú skipta hóparnir Stjörnur og Mánar um daga og mæta eins og hér segir:  

 

Vikan 30. mars – 3. apríl  / Week 30th March – 3. April 

Stjörnur 

Þriðjudagur – Tuesday 

Fimmtudagur – Thursday 

Mánar  

Mánudagur - Monday 

Miðvikudagur - Wednesday 

Föstudagur - Friday 

Yngsta stig 

1. SH   8:20 – 13:40 1. EHJ   8:20 – 13:40 

2. MR  8:20 – 13:40 2. MJ    8:20 – 13:40 

3. IH    8:20 – 13:40 3. GMR 8:20 – 13:40 

4. GW 8:20 – 13:40 4. BG    8:20 – 13:40 

Miðstig 

5. LTH     9:00 – 11:00 5. KKB     9:00 – 11:00 

6. ES  A -  8:30 - 10:30 

6. ES  B -10:50-  12:50 

6. JV A     8:30 – 10:30 

6. JV B   10:50 – 12:50 

7. BL A -   8:20  -10:20 

7. BL B - 10:40 - 12:40 

7. JBS A   8:20 - 10:20 

7. JBS B 10:40 - 12:40 

Unglingastig 

8.HJ A   st. 20    8:30 - 9:30 8.ÞLS  A st. 19   8:20-9:20 

8.HJ B   st. 20  10:10 - 11:10 8.ÞLS B  st. 19  10:00-11:00 

9.JPK    st. 18    8:40 - 9:40 9.PLG    st.  25   8:40- 9:40 

10.PS A st. 16   8:20 - 9:20  

10.PS B st. 16  10:00 - 11:00  

 

Bestu kveðjur, 

starfsfólk Breiðholtsskóla 
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