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Vikufréttir  

     Vika 19  (04.05 – 09.05 2020) 

 

Mánudagur 

 Í dag hefst hefðbundið skólastarf. Allir mæta 

Þriðjudagur 

 Stigsfundur á yngstastigi kl. 14:30 

Miðvikudagur 

 Tiltektardagurinn – tökum til hendinni. 

 Stigsfundur á unglingastigi kl.14:30 

Fimmtudagur  

 Stigsfundur á miðstigi kl.14:30 

Föstudagur 

 Starfsdagur 

 

 

Annað: 
Samræmd próf í íslensku, stærðfræði og ensku voru lögð fyrir nemendur í 9.bekk, 

10. – 12. mars sl. Allir nemendur þreyttu próf.   

Fyrirlögn gekk vel og nemendur lögðu sig fram við að gera sitt 

besta.  Menntamálastofnun birti niðurstöður sl. föstudag.  Samkvæmt þeim stóðu 

nemendur sig almennt vel.  Framfarir eru töluverðar, í öllum greinum.  Nemendur, 

foreldrar og kennarar mega vera stoltir af þessum góða árangri.  Nemendur 9. bekkjar 

hafa sannarlega sýnt að þegar þeir leggja sig fram, þá eru þeim allir vegir færir. 

 

Spakmæli:  

 „Ekki týna sjálfri þér af því að þú hefur fundið einhvern“  
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Skólastarf færist nær eðlilegu horfi 
 

Grunnskólar munu starfa með hefðbundnum hætti frá og með 4. maí nk. en áfram 

verða í gildi sóttvarnarráðstafanir sem snúa m.a. að hreinlæti og sótthreinsun og 

aðgengi fullorðinna að byggingum. Hvorki fjölda- né nálægðartakmörk munu 

gilda um nemendur í grunnskólum eftir 4. maí, en þær gilda um fullorðna í 

skólastarfi. Mikilvægt er að heilbrigðir nemendur sæki skóla en þeir eiga ekki að 

koma ef þeir sýna einkenni sem svipar til einkenna COVID-19, s.s. hita, hósta, 

bein- og vöðvaverki eða óeðlilega þreytu. 

Hjá okkur er mælst til þess áfram að foreldrar og ættingjar komi ekki inn í 

skólahúsnæðið þegar þeir koma með eða sækja börn sín. Starfsdagur verður 

föstudaginn 8. maí. Dagurinn fer í skipulag maímánaðar og námsmat. Vorskóli 

verður 19. og 20. maí. Arna Einarsdóttir og Sæbjörg Kristmannsdóttir taka á móti 

nemendum en þær verða kennarar 1. bekkjar á komandi skólaári. Að þessu sinni 

er foreldrum ekki heimilt að vera með börnum sínum í skólanum en 

leikskólakennarar fylgja þeim. Vorferðir og útivistardagar verða með 

hefðbundnum hætti eftir því sem kostur er. Stefnt er að því að skilafundir og 

foreldrafundir fari fram rafrænt. Ef það reynist ómögulegt þarf að gæta að tveggja 

metra reglunni og 50 manna hámarksfjölda. Mötuneytið mun starfa með 

eðlilegum hætti að nýju. Ákvörðun um skólaslit verður tekin þegar ljóst verður 

hvernig samkomubanni verður háttað í júní 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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