
Ágætu foreldrar / forráðamenn 

Á mánudaginn hefst hefðbundið skólastarf aftur eftir samkomubann. Það verður þó þeim 

takmörkunum háð að ekki er hægt að bjóða ykkur foreldrum /forráðamönnum inn í skólann, að 

minnsta kosti ekki í þessari lotu. Þó er leyfilegt að koma á skrifstofuna ef þið eigið erindi eða mæta á 

fámenna fundi s.s. skila- og teymisfundi. Þeir viðburðir sem ykkur hefði verið boðið að koma á ss. 

upplestrarkeppni og atriði á sal reynum við að taka upp og senda til ykkar eða þeim verður streymt. 

Atburðadagatal skólaársins er ekki lengur marktækt en í fréttabréfi maímánaðar sem þið fáið sent á 

mánudaginn er sett niður dagskrá fyrir komandi vikur. 

Sundkennsla eldri nemenda 5.-10. bekk fer fram í Kópavogslauginni, útilaug, af því að það standa yfir 

viðgerðir á útilaug Salalaugar. Þetta hefur þau áhrif að rúturnar þurfa að fara 10 mínútum fyrr af stað 

frá skóla og tími eftir sund skerðist um 10 mínútur. 

Yfirvofandi er verkfall Eflingar starfsmanna, ef af því verður lokast mötuneytið. Við höfum ákveðið að 

hefja ekki starfsemi þar fyrr en búið er að semja. Það er ekki hægt að koma starfinu af stað fyrir einn 

dag (mán 4.5.) ef svo skellur á verkfall á hádegi daginn eftir. Við viljum því biðja ykkur að nesta börnin 

þar til við látum vita um annað. En stefnan er að opna mötuneytið eins fljótt og hægt er þegar 

samningar eru í höfn. 

Áhrif verkfallsins eru líka þau að við þurfum að skerða skólatíma nemenda í 1.-4.árgangi. Starfsmenn 

á útivöktum eru það fáir að við getum ekki verið með allan nemendahópinn sem á að vera úti í einu. 

Þannig að nemendur í 1. og 3. árgangi mæta eftir fyrri frímínútur fyrstu vikuna og síðan nemendur í 2. 

og 4. árgangi næstu viku. Athugið að þetta gildir ekki fyrr en miðvikudag 6.5. Í meðfylgjandi töflu má 

sjá yfirlit yfir þetta. Einhverjir sund og íþróttatímar hjá yngstu nemendunum gætu líka raskast ef 

enginn er til að fylgja þeim í þá tíma. 

Vikan 6. - 8. maí  Vikan 11. - 15. maí  Vikan 18. - 22. maí  Vikan 25. - 29. maí  

Elsta stig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
nemendur fara heim í 
hádegismat 

Elsta stig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
nemendur fara heim í 
hádegismat 

Elsta stig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
nemendur fara heim í 
hádegismat 

Elsta stig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
nemendur fara heim í 
hádegismat 

Miðstig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

Miðstig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

Miðstig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

Miðstig alla daga 
samkvæmt stundaskrá, 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

4. bekkur mæti kl. 8:10 
þessa viku                              
3. bekkur mæti kl. 9:50 
þessa viku                   
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

3. bekkur mæti kl. 8:10 
þessa viku                              
4. bekkur mæti kl. 9:50 
þessa viku                 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

4. bekkur mæti kl. 8:10 
þessa viku                              
3. bekkur mæti kl. 9:50 
þessa viku                 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

3. bekkur mæti kl. 8:10 
þessa viku                              
4. bekkur mæti kl. 9:50 
þessa viku                 
kennarar á matarvakt á 
vakt milli stofa 

2. bekkur mæti kl. 8:30 
þessa viku                              
1. bekkur mæti kl. 10:40 
þessa viku  Kennarar á 
matarvakt á vakt milli 
stofa 

1. bekkur mæti kl. 8:30 
þessa viku                              
2. bekkur mæti kl. 10:40 
þessa viku  Kennarar á 
matarvakt á vakt milli 
stofa 

2. bekkur mæti kl. 8:30 
þessa viku                              
1. bekkur mæti kl. 10:40 
þessa viku  Kennarar á 
matarvakt á vakt milli 
stofa 

1. bekkur mæti kl. 8:30 
þessa viku                              
2. bekkur mæti kl. 10:40 
þessa viku  Kennarar á 
matarvakt á vakt milli 
stofa 

Mötuneyti verður ekki opnað fyrr en búið er að semja, nemendur koma áfram með nesti fyrir allan daginn 



En þó skólastarf hafi aftur verið sett í eðlilegt horf eru ef til vill einhver ykkar sem viljið ekki senda 

börn í skólann. Við óskum eftir upplýsingum um þau tilvik og þurfum að fá vottorð því til 

staðfestingar. Frá páskum hafa um 80-90% nemenda í 1.-5. árgangi mætt í skólann.  

Við stefnum á að hafa maímánuð eins hefðbundinn og kostur er, við förum í vorferðir, höldum 

Hörðuvallaleika og förum í Guðmundarlund. Margt af þessu verður þó með aðeins breyttu sniði og 

aðlagað aðstæðum.  

Með vorinu er á ný farið að bera á umferð vespa / léttra bifhjóla á lóð skólans utan skólatíma.  Eins 

hefur borið á glæfraakstri á göngustígum þar sem margir gangandi eru að ferð. Ég vil biðja foreldra 

þeirra ungmenna sem eiga slík farartæki að taka alvarlega umræðu um umferðaröryggi og að brýna 

fyrir þeim að umferð þessara tækja er af öryggisástæðum að sjálfsögðu bönnuð á skólalóðinni jafnt á 

skólatíma sem utan hans. Akstri þessara ökutækja fylgir ábyrgð og því miður erum við að frétta af 

slysum þar sem keyrt hefur verið á börn og/eða fullorðna. 

bestu kveðjur 

Þórunn 


