
Komið þið sæl kæru foreldrar/forráðamenn.  

Vegna Covid19 og þeirra viðmiða sem grunnskólum er gert að starfa eftir á meðan samkomubann er í 

gildi höfum við skipulagt skólastarf næstu vikurnar í Flóaskóla með þeim hætti að skipta nemendum í 

tvo hópa og aðeins annar hópurinn er í skólanum í einu.  

 

Hópur 1 Hópur 2 
1. bekkur 
2. bekkur 
3. bekkur 

9. bekkur 
10. bekkur 
 

4. bekkur 
5. bekkur 
6. bekkur 

7. bekkur 
8. bekkur 

 

Nemendur mæta í skólann sem hér segir: 

Mánudagur 
16.03 

Þriðjudagur 
17.03 

Miðvikudagur  
18.03 

Fimmtudagur 
19.03 

Föstudagur 
20.03 

Starfsdagur 
1. - 3. bekkur 4. - 6.  bekkur 1. - 3. bekkur 4. - 6.  bekkur 

9. - 10. bekkur 7. - 8. bekkur 9. - 10. bekkur 7. - 8. bekkur 
 

    
Mánudagur 

23.03 
Þriðjudagur 

24.03 
Miðvikudagur 

25.03 
Fimmtudagur 

26.03 
Föstudagur 

27.03 

1. - 3. bekkur 4. - 6.  bekkur 1. - 3. bekkur 4. - 6.  bekkur 1. - 3. bekkur 

9. - 10. bekkur 7. - 8. bekkur 9. - 10. bekkur 7. - 8. bekkur 9. - 10. bekkur 
 

    
Mánudagur 

30.03 
Þriðjudagur 

31.03 
Miðvikudagur 

01.04 
Fimmtudagur 

02.04 
Föstudagur 

03.04 

4. - 6.  bekkur 1. - 3. bekkur 4. - 6.  bekkur 1. - 3. bekkur 4. - 6.  bekkur 

7. - 8. bekkur 9. - 10. bekkur 7. - 8. bekkur 9. - 10. bekkur 7. - 8. bekkur 
 

Heimastofur 

Hver árgangur mun stunda nám í sinni heimastofu og fer öll kennsla þeirra fram þar. Kennsla í 

íþróttum, sundi og sérgreinum (list- og verkgreinum) fellur niður.  

Frímínútur / útivera 

Þessa daga leggjum við aukna áherslu á alla útiveru og hreyfingu eins og kostur er. Við viljum því 

minna á mikilvægi þess að nemendur komi klæddir til að geta verið úti. Á þessum árstíma eru 

strigaskór t.d. ekki viðunandi skófatnaður og mikilvægt er að hafa með sér hlý föt, húfu og vettlinga. 

Heimavinna 

Kennarar senda nemendur með heimaverkefni til að sinna þá daga sem þau mæta ekki til skóla. Við 

hvetjum forráðamenn til að fylgjast vel með heimanámi barna sinna og vera í góðu sambandi við 

umjsónarkennara. Við þessar aðstæður er einnig mikilvægt að huga vel að heimalestri – lesa á 

hverjum degi! 

Skriffæri og önnur námsgögn 

Greiðar smitleiðir eru í gegnum allt sem við handleikum. VIð viljum því biðja forráðamenn að yfirfara 

pennaveski barna sinna til að tryggja að skriffæri, reglustika, strokleður, litir, skæri og önnur gögn séu 

til staðar. 

 



Skólaakstur 

Í skólastofum og skólaakstri gilda ekki ákvæði um 2 metra bil milli nemenda. Þó er lögð áhersla á að 

reyna að halda öllum snertingum í lágmarki og fjarlægð eins og unnt er. Skólaakstur verður með 

hefðbundnum hætti en þar sem búið er að skipta nemendahópnum höfum við náð að fækka 

nemendum í hverjum bíl og tryggja þessa þætti. Við leggjum áherslu á að dreifa nemendum í bílunum 

og er mikilvægt að minna þá á að fara eftir tilmælum bílstjóra um hvar þau eigi að sitja. Nemendur, 

sem eru í áhættu eða eiga viðkvæma aðstandendur, gætu þurft að halda sig frá skólabílum og verða 

forráðamenn að leggja mat á það og þá hvort þeir sjái sjálfir um að keyra börn sín í skólann. 

Mötuneyti 

Starfsemi mötuneytis verður með hefðbundnu sniði en þó má búast við að matseðlar taki 

breytingum. Nemendur borða í Þjórsárveri en aðeins einn árgangur fer í mat í einu.  

Nesti 

Ávextir verða ekki í boði og þurfa nemendur að hafa með sér nesti fyrir morgunhressingu. 

Veikindi 

Mælst er til þess að nemendur sem eru með kvefeinkenni, hita eða einkenni sem svipar til einkenna 

kórónaverunnar COVID19 mæti ekki í skólann á meðan neyðarstig almannavarna er í gildi. Mikilvægt 

er að forráðmenn kynni sér vel leiðbeiningar Almannavarna og Landlæknis. 

Ef um er að ræða undirliggjandi sjúkdóma hjá nemendum eða áhættu innan fjölskyldu verða 

forráðamenn að meta hvort börn þeirra sæki skóla. Við hvetjum forráðmenn að vera í góðu sambandi 

við umsjónarkennara. 

Við sýnum fullan skilning á mismunandi aðstæðum hjá fjölskyldum en biðjum alla um að leggja okkur 

lið við þessar aðstæður og hjálpast að við að láta þær hafa sem minnst áhrif á líf barnanna. 

Með bestu kveðjum, 

starfsfólk Flóaskóla 

 

 


