
Ágætu foreldrar/ forráðamenn í unglingadeild  (English below) 

Við höfum notað tímann í dag  til að endurskipuleggja skólastarfið í samræmi við nýja reglugerð um 

takmarkanir á skólastarfi. Skólastarf mun hefjast aftur með breyttu sniði á morgun þriðjudaginn 3. 

nóvember.  

Nemendur í 5.–10. bekk gildir 2 metra nálægðartakmörkun en ef víkja þarf frá henni ber nemendum 

að nota grímu. Ekki skulu vera fleiri en 25 nemendur í 5.–10. bekk í hverju rými.  Þetta þýðir að 

nemendur þurfa að vera með grímu allan daginn í skólanum þar sem stofurnar bera ekki 2m á milli 

nemenda. 

Hver bekkur er nú skilgreindur sem hópur og er í sameiginlegu hólfi. Hópurinn er einungis á sínu 

svæði og fer ekki um skólahúsnæðið. 

Skóladagur nemenda í 8.-10. bekk verður frá kl. 8:20-12:00 alla daga vikunnar og mæta beint inn í 

stofuna sína og fara beint heim að skóladegi loknum. 

 

Nemendur í unglingadeild fá einar frímínútur inni í stofu og 10 mín á bekk í matsal til að borða nesti. 

Ekki verður hægt að fara út úr húsi í frímínútur og nestistíma og því þurfa nemendur að vera með 

vatnsbrúsa og nesti að heiman.  Þeir nemendur sem eru skráðir í mat fá hann með sér heim kl. 12:00. 

 

Við þessar aðstæður falla allar valgreinar, smiðjur og skólaíþróttir niður.  

 

Bestu kveðjur 

Stjórnendur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear parents/guardians of students in grades 8. – 10.  

 

We have used the time today to reorganize the school in accordance with the new regulation of 

school work restrictions. School will start again with a changed format tomorrow on Tuesday, 3rd of 

November. 

 

For students in 5.–10. grade a 2 meter proximity restriction will apply, but if we need to deviate from 

the rule, students should always use a mask. There shall be no more than 25 students in 5.–10. grade 

in each space. This means that students need to wear a mask all day at school as the classrooms 

make it impossible to insure 2 meters between students.  

Each class is now defined as a group and is in a specific box. The group is only in their area and does 

not go through the school building. 

The school day of students in 8.-10. grade the school day will be from 8:20 – 12:00 AM every day 

from Monday to Friday. They will walk straight to their classroom and go directly home after school 

day. 

 

Students in 8. – 10. grade will receive one break in their classroom and 10 minutes per grade in the 

dining room to eat their provisions. 

They will not be allowed to go out of the building during their breaks. It is important that students 

bring their own water containers/jugs/bottles and provisions.  

Students that are registered for food will receive it before they go home at 12:00. 

 

   

In this situation, all the elective subjects, workshops and physical education will lapse.  

  

Best regards 

School administrators of Breiðholtsskóli 

Administrators 

 


