
Ágætu nemendur (see English below).  

  

Ákveðið hefur verið að kennsla hefjist mánudaginn 10. janúar samkvæmt stundatöflu kl. 8:10 í stað 6. 

janúar. Ég efast ekki um að það sé langþráð stund að mæta í skólann eftir gott jólafrí. Skólastarfið er 

háð því að við virðum sóttvarnarreglur og höfum einstaklingsbundnar sóttvarnir í fyrirrúmi. 

Það verða takmarkanir á því hversu margir mega koma saman í almenningsrýmum, t.d. á Matgarði, 

Miðgarði og Norðurkjallara (50 í hverju rými). Nær allar stofur verða opnar þannig að í hádeginu og 

frímínútum geta nemendur verið í kennslustofum (að undanskildum raungreinastofum). Sómalía 

verður opin eins og áður. Nemendur sem eru í gati í stundatöflu eru hvattir til að nýta sér bókasafnið. 

Ef veður er gott er tilvalið að fara út og viðra sig. Ég hvet ykkur svo til að skoða á heimasíðu MH hvaða 

reglur gilda um sóttvarnir. 

Með von um góð viðbrögð.  

Bestu kveðjur,  

Steinn 

__________________  

Dear students 

Schoolwork in MH will start Monday 10th of January at 8:10 instead of January 6th. I do not doubt 

that it is a long-awaited moment to get back to school. The arrangement depends on that we respect 

infection control rules.  

There will be restrictions on how many people may gather in public spaces, Matgarður, Miðgarður og 

Norðurkjallari for example. Almost all class rooms will be open during breaks in order that students 

can stay in the class rooms (except the science classrooms). Sómalía will be open as usual. Students 

who have empty slots in their timetables are encouraged to use the library. If the weather is good, it 

is ideal to go outdoors to get some fresh air. I encourage you to check on MH's website what rules 

apply to the schoolwork. 

Best regards,  

Steinn 

 

 

  



Sóttvarnarreglur í MH: 

• Það er almenn grímuskylda í MH. 

• Í kennslustofum gildir eins metra nándarregla og grímuskylda ef ekki tekst að virða þau mörk. 

• Hámarksfjöldi í almenningsrýmum er 50 nemendur og ber að virða hólfaskiptingu. 

• Á göngum og við innganga skólans er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkunum. 

• Forðumst að safnast saman í almenningsrýmum. 

• Höfum einstaklingsbundnar sóttvarnir að leiðarljósi þannig að skólastarfið gangi vel. 

General epicemic rules 

• Students are required to wear masks at MH. 

• In classrooms, the one-meter rule of proximity and it is required to wear a mask if the one 

meter rule is not respected. 

• The maximum number of students in different compartments in public spaces is 50 students 

and the division of compartments must be respected. In the corridors and at the entrances to 

the school, it is permissible to deviate from the number limit. Avoid gathering in groups in 

public spaces.  

• Be efficient in sanitising and bring your own mask. We whould have individual epidemic 

prevention as a guiding principle in order to have school as normal as possible. 

 


