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Breiðholtsskóli  … árangur fyrir alla 

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

 

Reykjavík, 6. apríl 2020 

Kæru foreldrar / forsjáraðilar 

Við höldum áfram með sama skipulag eftir páska að nemendur mæta annan 

hvern dag í skólann. Framundan eru þrjár vikur þar sem nemendur fá tvo daga í 

viku í skólanum. Við lengjum nú skóladaginn hjá nemendum í 8. – 10. bekk í 2 

klst. á dag með 10 mín pásu á milli. Auk þess setjum við núna niður fasta 

fjarkennslutíma í íslensku og stærðfræði. Kennarar boða nemendur á fjarfundi og 

setja fyrir í Mentor. Nemendur sem ekki mæta í tíma eða fjarkennslu fá skráða 

fjarvist nema sótt hafi verið um leyfi eða veikindi skráð. Stjörnuhópur byrjar á 

þriðjudeginum 14. apríl. 

 

Við minnum á að það þarf að sækja um leyfi fyrir nemendur sem eiga ekki að 

mæta í skólann vegna COVID-19. Eftir páskaleyfi þurfa foreldrar að endurnýja 

beiðni sína um leyfi barna og tilgreina tímabilið sem leyfið nær til. Það gert með 

tölvupósti á netfangið breidholtsskoli@rvkskolar.is.  

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

skólinn leggur áherslu á samvinnu um heimanám. Skrái foreldri fjarveru í Mentor 

þá er það skráð sem almenn veikindi.  

  

Hér má sjá skipulag skólastarfsins fyrir tímabilið 14. – 30. apríl 2020. 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:  

 
Stjörnur Mánar  
14.apríl - þriðjudagur 15.apríl - miðvikudagur 

16.apríl - fimmtudagur 17.apríl - föstudagur 

20.apríl - mánudagur 21.apríl - þriðjudagur 

22.apríl - miðvikudagur 24.apríl – föstudagur 

27.apríl - mánudagur 28.apríl - þriðjudagur 

29.apríl - miðvikudagur 30.apríl - fimmtudagur 

Unglingastig – mæting í skóla 

10.PS A st.16   8:20 - 10:30 (pása 9:20-9:30)  

10.PS B st.16 10:50 – 13:00 (pása 11:50-12:00)  

8.HJ A st.20    8:30 – 10:40 (pása 9:30 - 9:40) 8.ÞLS A st.19 8:20 - 10:30 (pása 9:20-9:30) 

8.HJ B st.20 11:00 – 13:10 (pása 12:00-12:10) 8.ÞLS B st.19 10:50–13:00 (pása 11:50-12:00)  

9.JPK  st. 18   9:00 – 11:10 (pása 10:00 -10:10) 9.PLG st.25 9:00 – 11:10 (pása 10:00 -10:10)    

Unglingastig – fjarkennsla, nemendur mæta í fjarkennslutíma - skyldumæting 

14.apríl – þriðjudagur 
8.HJ 14:00-15:00 stærðfræði (Þorkell) 
9.JPK 13:00 – 14:00 stærðfræði (Petra) 

15.apríl – miðvikudagur 
9.PLG 13:00 – 14:00 íslenska (Jóhann) 
10.PS 13:30-14:30 stærðfræði (Þorkell) 

16.apríl – fimmtudagur 
8. ÞLS 12:00-13:00 íslenska (Jóhann) 

17.apríl – föstudagur 
8.HJ 12:00-13:00 íslenska (Jóhann) 
8. HJ  13:30-14:30 stærðfræði (Þorkell) 

20.apríl – mánudagur 
8.HJ 14:00-15:00 stærðfræði (Þorkell) 
9.JPK 13:00 – 14:00 stærðfræði (Petra) 

21.apríl - þriðjudagur 
9.PLG 13:00 – 14:00 íslenska (Jóhann) 
10.PS 13:30-14:30 stærðfræði (Þorkell) 

22.apríl – miðvikudagur 
8. ÞLS 12:00-13:00 íslenska (Jóhann) 

24.apríl – föstudagur 
8.HJ 12:00-13:00 íslenska (Jóhann) 
8.HJ  13:30-14:30 stærðfræði (Þorkell) 

27.apríl – mánudagur 

8.HJ 14:00-15:00 stærðfræði (Þorkell) 
9.JPK 13:00 – 14:00 stærðfræði (Petra) 

28.apríl – þriðjudagur 

9.PLG 13:00 – 14:00 íslenska (Jóhann) 
10.PS 13:30-14:30 stærðfræði (Þorkell) 

29.apríl – miðvikudagur 
8. ÞLS 12:00-13:00 íslenska (Jóhann) 

30.apríl – fimmtudagur 
8.HJ 12:00-13:00 íslenska (Jóhann) 
8.HJ  13:30-14:30 stærðfræði (Þorkell) 

 

Bestu kveðjur og óskir um gleðilega páska, 
Stjórnendur í Breiðholtsskóla 
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