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Breiðholtsskóli … árangur fyrir alla 

Arnarbakka 1-3 109 Reykjavík, breidholtsskoli@rvkskolar.is  Sími 411 7450 
 

Ágætu foreldrar og forsjáraðilar 

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum er komið samkomubann. 

Grunnskólum er heimilt að hafa kennslu í skólabyggingum ef þeir tryggja að ekki séu fleiri en 20 

nemendur í sömu kennslustofu og að nemendur blandist ekki á milli hópa, til dæmis í mötuneyti eða 

frímínútum. Eins þarf að þrífa eða sótthreinsa skólabyggingarnar eftir hvern dag. Ljóst er að skipulag 

skólastarfsins verður með töluvert breyttum hætti vegna þessara takmarkana. 

Markmið þess að halda úti skólastarfi í samkomubanni, með þeim takmörkunum sem nauðsynlegar 

eru, er að færa nemendum ákveðna festu og áframhaldandi tengsl við kennara/starfsmenn og 

skólastarfið.  

Nemendur í 1. – 4. bekk mæta annan hvern dag frá 8:20 – 13:40, fá léttan hádegismat, og munu 

umsjónarkennarar senda út hvorn daginn ykkar börn eiga að mæta. Ef sá dagur hentar ekki vegna þess 

að systkini eru skráð á hinn daginn þá er ekkert mál að breyta því. Nemendur sem eiga skóladag og eru 

skráðir í frístund, fara þangað í lok skóladags. 

Nemendur í 5. – 7. bekk mæta annan hvern dag en verða með skertan skóladag þau verða ekki í mat. 

5. bekkur mætir frá 9:40 – 12:20 

6. bekkur mætir frá 10:00 – 12:40 

7. bekkur mætir frá 9:20 – 12:00 

Nemendum í 8. – 10. bekk er skipt í hópa og mæta í 2 tíma í þessari viku, þau verða ekki í mat. Þá munu 

þeir hitta umsjónarkennara sinn og ákveðna faggreinakennara. Nemendur fá send verkefni til að vinna 

að heima í gegnum Google og Mentor. Þeir sem ekki hafa aðgang að neti eða tækjum er bent á að hafa 

samband við umsjónarkennara og við finnum aðrar lausnir. 

Við biðjum alla nemendur að nota inngang sem næst sinni kennslustofu og bendum á að foreldrar og 

aðrir gestir mega ekki koma inn í skólahúsnæðið. 

Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vita af öllum forföllum sem kunna að verða á nemendum næstu 

daga og hvers vegna þau forföll eru þannig að við getum skipulagt starfið út frá því. Í Mentor skráum 

við mismunandi fjarveru, auk hefðbundinna skráningar: 

Sóttkví 
Leyfi vegna COVID-19 samkvæmt ákvörðun foreldra 
Veikindi vegna COVID- 19 
 

Foreldrar þurfa ekki að koma með vottorð heldur er nóg að senda okkur tölvupóst á 

breidholtsskoli@rvkskolar.is. Umsjónarkennarar munu setja sig í samband við foreldra þeirra barna 

sem ekki verða í skólanum næstu vikur. 

Foreldrar eru beðnir um að fylgjast reglulega með tölvupósti og heimasíðu skólans. Þetta eru 

fordæmalausir tímar núna en við gerum hvað við getum til að halda áfram að starfrækja góðan skóla 

og skapa góða umgjörð um börn og ungmenni, þó með breyttu sniði verði. Hlúum vel að hvort öðru. 

Bestu kveðjur og þakkir fyrir samstarf í þessu verkefni, 

Ásta Bjarney, skólastjóri 
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