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Skólastarfið fer vel af stað
Nemendur koma vel undan sumri og hefja skólastar�ð af krafti. Skólinn var settur 24. ágúst og þótti
okkur heldur tómlegt að sjá ekki foreldra með, samveran var þó hátíðleg og nemendur glaðlegir.

Við stöndum saman, virðum sóttvarnarsáttmálann og höldum úti eins eðlilegu skólastar� og við
getum.

Nemendur þurfa nú að ganga inn um sína innganga og hafa þeir verið merktir árgöngum.
Húsið er opið frá kl. 8:00.

Allir foreldrar og gestir þurfa að gera boð á undan sér á skrifstofu skólans í síma 4117450. Við
takmörkum umgengni þeirra um húsið en innanhúss ber þeim að vera með grímu og virða 2m regluna.

Foreldrar eru hvattir til að vera í góðum samskiptum við umsjónarkennara í gegnum tölvupóst eða
síma.

Á heimasíðu skólans er að �nna gagnlegar upplýsingar, endilega kynnið ykkur hana vel.

Við hlökkum til að eiga gott samstarf á skólaárinu og lögum okkur að nýjum aðstæðum.

Mentor
Námsumsjónarker�ð Mentor heldur utan um ástundun, dagbók, aðstandendalista, stundatö�u,
hæfniviðmið og �eira sem snýr að nemandanum.

Við viljum biðja ykkur um að fara inn á Mentor og uppfæra aðstandendalistana eftir þörfum. Það er
mjög mikilvægt að þar séu rétt netföng og símanúmer aðstandenda.

Á heimasíðu skólans eru góðar leiðbeiningar um notkun Mentors.

https://www.infomentor.is/
https://breidholtsskoli.is/
https://breidholtsskoli.is/foreldrar/mentor/


Mentor Appið er frábær lausn og einfaldar alla eftirfylgni með nýjum færslum í Mentor. Nú þarf að
endurpara Appið við Mentor vegna uppfærslna hjá Mentor.

Mötuneytið og nesti
Þeir sem voru skráðir í mat á síðasta skólaári eru sjálfkrafa skráðir þar áfram.
Skráning í mat fer fram á Rafrænu Reykjavík.

Gjaldskrá fyrir mataráskrift er á vef Reykjavíkurborgar

Við viljum vekja athygli á því að við bjóðum upp á frían hafragraut á morgnanna kl. 8:00 - 8:20.
Frá og með næsta mánudegi bjóða upp á fría ávexti í morgunka�nu.

Nesti nemenda þarf að vera holt og gott. Ekki er í boði að taka með sætindi, orkustykki, bakkelsi eða
gos.
Athugið að nemendur í 1. - 4. bekk mega ekki koma með núðlur til að hita vegna slysahættu af soðnu
vatni.

Að byrja í 8.bekk
Í 8. bekk breytist ýmislegt í skólalí�nu.

Nemendur fá að vera inni í frímínútum og borða nestið sitt í matsalnum.
Nemendur fá úthlutuðum sérmerktum skáp en þurfa að koma sjál�r með lás.
Æskilegt er að vera með inniskó.
Nemendur í 8. bekk fara í bundið val í list- og verkgreinum og upplýsingamennt til að tryggja að
þeir nái hæfniviðmiðum 8. - 10. bekkjar í þessum greinum.
Nemendur eru ekki með heimastofu heldur fara á milli fagstofa.

Allir nemendur eiga áfram umsjónarkennara sem er helsti tengiliður við nemenda og foreldra þeirra.
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