
Póstur sendur 13.ágúst 2020 til allra nemenda MH frá rektor 

Ágætu nemendur (see English below) 
 
Ég vona að þið hafið haft það gott í sumar og komið endurnærð í skólann þegar hann hefst. 
 
Nú styttist í að skólinn hefjist og vil ég fara yfir nokkur atriði sem tengjast því sem er framundan. 
Það er ljóst að takmarkanir almannavarna og sóttvarnarlæknis hafa mikil áhrif og skólastarf verður 
ekki með eðlilegum hætti þessar fyrstu vikur haustannar. 
 
Þar sem við erum á tímum COVID-19 og aðstæður öðruvísi en í hefðbundnu árferði þarf meiri 
undirbúning til að undirbúa kennsluna og skólastarfið. Því hefur verið ákveðið að formleg kennsla 
hefjist mánudaginn 24. ágúst en þó með þeirri undantekningu að hópar nýnema í lífsleikni koma inn í 
skólann á fimmtudeginum 20. ágúst og fá kynningu á kennsluumhverfinu og öðru sem þeir þurfa að 
vera meðvitaðir um þegar kennsla hefst. 
 
Þar sem fjöldatakmarkanir miðast við 100 manns þá verður skólanum skipt upp í hólf með 
mismunandi inngöngum eftir því í hvaða kennslustofu þið eruð að fara. Það er ljóst að kennslan mun 
vera dreifnám sem byggir á námi í skólanum og námi í gegnum netið. Upplýsingar með nánara 
fyrirkomulagi verður birt á heimasíðunni mánudaginn 17. ágúst. Annars vil ég ítreka að fyrirmæli 
almannavarna og sóttvarnarlæknis eru í stöðugri endurskoðun og því geta aðstæður skyndilega 
breyst. 
 
Annars skulum við vera bjartsýn og vona að skólahald verði eðlilegt sem fyrst og þetta ástandi vari 
ekki of lengi. 
 
kær kveðja, 
Steinn 
 
_______________ 
 
Dear students. 
 
I hope you all had a good summer. 
Now our school is about to start and I would like to go over some issues related to what lies ahead. 
It is clear that the restrictions due to COVID-19 will have great impact and school work will not be 
normal during these first weeks of autumn. 
Since we are in the age of COVID-19 and the situation is different than in a traditional times, mo re 
preparation is needed to prepare the teaching and school work. It has therefore been decided that 
teaching will begin on Monday 24th of August. 
As the number of students is limited to 100 people in specific areas, the school will be divided into 
areas where you enter the school depending on wich classroom your are going to. It is clear that the 
teaching will not be as usual and will be in the form of attending school and and distance learning. 
Further information will be published on the website on Monday 17th of August. 
Otherwise, I would like to reiterate that the instructions from authorities are under constant review 
and therefore circumstances can suddenly change. 
 
Otherwise, let us be optimistic and hope that schooling will be normal as soon as possible and that 
this situation does not last too long. 
 
Best regards, 
Steinn 


