
 

Skipulag skólastarfs dagana 4. - 17. nóvember 2020 

Samkvæmt reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr./2020 segir 

að nemendur í 1. - 4. bekk megi samtals vera 50 í hverju rými og ekki þarf að 

tryggja tveggja metra regluna. Um nemendur í 5. - 10. bekk segir að ekki megi 

fleiri en 25 nemendur vera saman í hverju rými og tryggja þarf tveggja metra 

regluna. Varðandi starfsmenn þá mega tíu starfsmenn vera í sama rými, þá 

mega starfsmenn fara á milli hópa.  

Miðað við þessar reglur og aðstæður í húsnæði Flóaskóla hafa stjórnendur tekið 

ákvörðun um að skipulag skólastarfs dagana 4. – 17. nóvember verði sem hér 

segir: 

Skólahald verður alla daga kl. 8:10 – 12:00, nemendur borða EKKI hádegismat 

áður en þeir fara heim. Eingöngu nemendur í Frístund fá hádegismat í 

mötuneytinu. 

Nemendur í 1. - 3. bekk verða í sínum heimastofum og sækja skóla alla daga. 

Þeir ganga um sama inngang eins og vant er. 

Nemendur í 4. bekk sækja skóla alla daga og flytjast tímabundið í 

náttúrufræðistofu (stofa nr. 110). Þeir koma inn um aðalinngang og nota 

skóhillur í því anddyri. 

Nemendur í 5. - 6. bekk hafa kennslustofur nr. 201, 202 og 208 til umráða og 

mæta í skóla alla daga. Þeir ganga um aðalinngang og nota sama fatahengi og 

skóhillur og vant er. 

Nemendur í 7. og 10. bekk  mæta í skólann annan hvern dag (sjá nánar hér á 

eftir). Þá daga sem þau eru frá skóla vinna þau sjálfstætt í verkefnum heima og 

eru í sambandi við sína kennara á Teams samkvæmt nánari upplýsingum frá 

þeim.   

 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Starfsdagur Foreldraviðtöl 

4. nóvember 5. nóvember 6. nóvember 

1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur 

7. – 8. bekkur í 
skóla 

9. – 10. bekkur í 
skóla 

7. – 8. bekkur í 
skóla 

9. – 10. bekkur, 
fjarnám / Teams 

7. – 8. bekkur, 
fjarnám / Teams 

9. – 10. bekkur, 
fjarnám / Teams 

 



Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 
9. nóvember 10. nóvember 11. nóvember 12. nóvember 13. nóvember 

1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur 

9. – 10. bekkur í 
skóla 

7. – 8. bekkur í 
skóla 

9. – 10. bekkur í 
skóla 

7. – 8. bekkur í 
skóla 

9. – 10. bekkur í 
skóla 

7. – 8. bekkur, 
fjarnám / Teams 

9. – 10. bekkur, 
fjarnám / Teams 

7. – 8. Bekkur, 
fjarnám / Teams 

9. – 10. bekkur, 
fjarnám / Teams 

7. – 8. bekkur, 
fjarnám / Teams 

 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 
Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

16. nóvember 17. nóvember 18. nóvember 19. nóvember 20. nóvember 

1. – 6. bekkur 1. – 6. bekkur Hefðbundið skólastarf hefst á nýjan leik með fyrirvara um 
að ekki verði áframhald á hertum aðgerðum vegna C19 7. – 8. bekkur í 

skóla 
9. – 10. bekkur í 
skóla 

9. – 10. bekkur, 
fjarnám / Teams 

7. – 8. bekkur, 
fjarnám / Teams 

 

 

Skólahúsnæðinu er hólfaskipt og raðast kennarar og starfsmenn á 

bekki/árganga sem hér segir: 

1. – 3. bekkur 4. – 6. bekkur 7. – 10. bekkur 
Gunnhildur 
Unnur 
Ósk 
Jóhanna Bríet (þri,mið,fim) 
Hafdís Gígja 
Auðbjörg 
Kristín Lilja 
Petra (þri,mið,fim) 

Steinunn Alda 
Hallfríður  
Hulda 
Sigríður Oddný 
O. Anna (þri,mið,fim) 
Ella Veiga 
Vala 
Hólmar 

Elmar 
María Hödd 
Jóhanna Margrét 
Ragnar 
Örvar Rafn 
Sigurbára 
Sigrún Lilja 
Oddný Lára 

Kaffiaðstaða:  
kaffistofa starfsmanna 

Kaffiaðstaða: 
Heimilisfræði 

Kaffiaðstaða: 
Stofa 205 

Inngangur: 
Sami og venjulega 

Inngangur: 
Aðalinngangur 

Inngangur: 
Neyðarútgangur á efri hæð 

 

Skólabílar: 

Nemendur mæta í skólann kl. 8:10 og leggja af stað heim kl. 12:00. Nemendur 

nota grímur í bílunum og eru systkini beðin um að sitja saman. Miðað er við 

þær reglur sem settar hafa verið um  almenningssamgöngur og hópbifreiðar í 

gildandi sóttvarnarreglum. 

Frístund: 

Frístund er opin eftir skóla til kl. 16:30 alla daga fyrir þau börn sem skráð eru í 

Frístund. Börnin fá hádegismat og hressingu um miðjan daginn í mötuneytinu. 


