
Ágætu nemendur (see English below) 
 
Nú líður að því að nemendur mæta í skólann og í því samhengi vil ég minna á eftirfarandi: 
 
• Nemendur kynni sér vel upplýsingar á heimasíðu um skipulag kennslu næstu vikur, sjá COVID19 
hnapp á heimasíðunni. 
• Að nemendur séu meðvitaðir um hvaða inngang þeir nota þegar þeir koma í tíma. 
• Að nemendur virði 1 metra regluna. 
• Að nemendur séu virkir í INNU og fylgist með upplýsingum frá kennurum. 
• Að nemendur virði sóttvarnarhólfin og fari ekki á milli hólfa. 
• Að nemendur safnist ekki saman í hópum fyrir utan skólann. 
• Að nemendur séu duglegir að sótthreinsa og komi með eigin grímu og hanska telji þeir þörf á. 
 
Almenn samkomurými í skólanum eru lokuð en bókasafn skólans er opið fyrir þá nemendur sem ekki 
hafa aðstöðu til að læra heima. Miðgarður verður einnig opinn fyrir nemendur ef þörf er á. 
 
Til að skólahald gangi sem best þá þurfum við að virða reglur almannavarna, sóttva rnarlæknis og 
skólayfirvalda. 
 
Höfum orð almannavarna að leiðarljósi: „Við erum öll almannavarnir.“ 
Kær kveðja og góða helgi, 
 
Steinn 
__________________ 
 
Dear students 
 
We will soon be starting our formal school work and in connection with that I would like to remind 
you of the following: 
 
• Students should familiarize themselves with information on our homepage about the teaching plan 
for the next few weeks, see the IB Studies tab on the school homepage. 
• That students should be aware of which entrance they should use when they attend classes. 
• That students honour the 1-meter rule. 
• That students should be active on INNA and monitor information from teachers. 
• That students honour disease prevention compartments and should not go between 
compartments. 
• That students should not gather in groups outside the school building. 
• Be efficient in sanitising and bring your own mask if needed. 
 
Common assembly rooms in the school are closed except for the library which is open for students 
who do not have the resources to study at home. Miðgarður will also be open for students if 
needed. 
 
 
For the school work to operate as well as possible we need to honour the rules of The Civil 
Protection, The Directorate of Health and school authorities. 
 
Be guided by the words of The Civil Protection: “we all are civil protection.” 
 
Best regards and have a good weekend, 
 
Steinn 


