
Fréttir frá Breiðholtsskóla 

Ég vil byrja á því að þakka ykkur foreldrum fyrir samstöðuna og stuðninginn á þessum skrítnu tímum. 

Við áttum okkur á að fyrir mörg ykkar flækir þetta lífið. 

Nú er fyrsta vikan í samkomubanni að ljúka og hafa dagarnir hér verið rólegir og yfirvegaðir. Allir vita 

hvernig þetta gengur fyrir sig og eru fljótir að aðlagast breyttum aðstæðum.  

Enn höfum við ekki upplýsingar um staðfest smit hjá nemendum, foreldrum eða starfsmönnum. Komi 

upp smit hjá nemendum eða á heimilum nemenda þá bið ég ykkur að láta okkur strax vita. Einnig er 

mikilvægt að hringja strax inn önnur forföll eða skrá á Mentor.is.  

Á unglingastigi leggjum við áhersla á að efla nemendur til sjálfsnáms. Lögð verður áhersla á að viðhalda 

virkni nemenda, viðhalda daglegri rútínu og lágmarka smit. Við notum tækifærið og lærum betur á 

tæknina í fjarnámi. Nemendur verða áfram í samskiptum við kennara sína í gegnum Google. 

Vinnuáætlun má finna á Mentor og verkefnin á Google svæði nemenda.  

• Hver bekkur er í stofu umsjónarkennara, 8. og 10. bekk er skipt upp í hóp A og B til að 

lágmarka fjölda, 9. bekkir eru nógu fámennir. Nemendur ganga beint inn í stofu um leið og 

þeir mæta, sjá stundatöflu hér að neðan. Nemendur fara ekki milli stofa og einungis 

bráðnauðsynlegar ferðir út úr stofunni. Hver nemandi fær úthlutað sínu borði og situr einn. 

Mikilvægt er að nemendur snerti bara sitt merkta borð - hurðar verða opnar. 

• Nemendur mæta annan hvern dag í skólann en skóladagurinn verður skertur (sjá neðar). 

Frímínútur verða engar enda stuttur tími (60 mín). 

• Nemendum er heimilt að nýta eigin snjalltæki í skólanum og heyrnartól á meðan við erum í 

fjarkennslu. Snjalltæki eru eitt öflugasta verkfærið í sjálfsnámi en mikilvægt er að aðeins einn 

nemandi snerti hvert tæki. Nemendur eru hvattir til að hreinsa tækin sín reglulega. 

Myndatökur og upptökur eru óheimilar án leyfis og hljóð má aðeins berast um heyrnartól. 

• Nemendur þurfa ekki nesti enda stuttur tími í skólanum.  

• List- og verkgreinar og valgreinar verða ekki kenndar vegna smithættu. 

• Nemendur verða að hreyfa sig heima, fara út að ganga eða hlaupa a.m.k. 1 sinni á dag í 30 

mínútur. 

Stundatafla fyrir dagana 23. - 27. mars  2020 

Stjörnur – mánudag – miðvikudag og föstudag 

8:20 – 9:20  10.PS A-hópur st.16 

8:30 – 9:30    8.HJ A-hópur st. 20 

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

10:00-11:00 10.PS B-hópur st. 16 

10:10-11:10   8.HJ B-hópur st. 20 

 

Mánar – þriðjudag og fimmtudag 

8:20 – 9:20     8.ÞLS  A st. 19 

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

10:00 – 11:00  8.ÞLS B  st.19 

 

Fylgist vel með öllum póstum frá okkur. 

Bestu kveðjur 

Ásta Bjarney 


