
Skólanum er skipt upp í nokkur sóttvarnarhólf (sjá kort). Nemendur nota þá innganga sem eru 

tilgreindir hér fyrir neðan og kortið sýnir. Við treystum á að allir virði þær reglur sem gilda um 

sóttvarnir og er sótthreinsivökvi og hreinsipappír í öllum kennslustofum og við alfaraleiðir innan 

skólans. Í byrjun verður Matgarður lokaður sem og Sómalía og er það gert þar sem ekki er hægt að 

tryggja sóttvarnir þar með sama hætti og í kennslustofum og á göngum. Ég hvet þá sem vilja nota 

maska til að gera það, telji þeir að það auki öryggi og vellíðan.  

Hólf 1: Gengið inn við endann á skólanum Hamrahlíðarmegin – inngangur 1 

Stofur 5,6,7 og 8 og íþróttasalir. 

Salerni í búningsklefa íþróttasala. 

Hólf 2: Aðalinngangur skólans við Hamrahlíð 

Stofur 1, 2, 3 og 4 

Salerni framan við líffræðistofur (Stofur 1 og 2). 

Hólf 3: Aðalinngangur skólans við Hamrahlíð og gengið upp á aðra hæð 

Stofur 9, 10 og bókasafn 

Salerni framan við bókasafn. 

Hólf 4: Aðalinngangur skólans við Hamrahlíð 

Stofur 11, 12, 13, 14 og 15 

Salerni framan við bókasafn. 

Hólf 5: Inngangur bak við skólann nr. 5 

Stofur 16, 17a, 17b, 18, 19, 20 og 22 

Salerni á móti stofu 20. 

Hólf 6: Inngangur á hlið skólans gengt Hlíðaskóla 

Stofur 23, 25, 46 (Námsver), 47 (myndlist) og 48 (tölvustofa) 

Salerni á neðri hæð innan við tröppur á móti námsráðgjöfum (undir stofu 23). 

Hólf 7: Inngangur bak við skólann nr. 7 

Stofur 26, 27, 28, 29 og 30 

Salerni á neðri hæð innan við tröppur á móti námsráðgjöfum (undir stofu 23). 

Hólf 8: Inngangur nr. 8 á hlið skólans (við horn undir skrifstofu rektors) 

Stofur 31, 33, 36 og 38 auk Miklagarðs og Miðgarðs 

Salerni inn á Matgarði. 

 

Hólf 9: Inngangur nr. 9 á hlið skólans (við horn undir skrifstofu rektors) 

Stofur 40, 41, 43 og 45 

Salerni inn á Matgarði. 

 

 

Bókasafn MH verður opið alla virka daga frá 8:00-16.30 nema á föstudögum er opið til hádegis 

meðan á fjöldatakmörkunum stendur. Allt að 50 nemendur geta verið á safninu í einu og auðvelt er 

að virða fjarlægðarmörk. 

Á safninu er góður bókakostur. Allar námsbækur og kjörbækur sem eru á leslista eru til í nokkrum 

eintökum og til útláns í lengri eða skemmri tíma og hægt er að fá aðstoð við heimildaleitir og 

heimildavinnu. 

Á bókasafninu eru fartölvur, borðtölvur, prentara , skanni og  ýmislegt fleira til útláns svo sem 

reiknivélar og heyrnartól. 

Á  bókasafninu er góð vinnuaðstaða og bókasafnsfræðingarnir taka vel á móti ykkur og svara einnig 

fyrirspurnum í tölvupósti bokasafn@mh.is  eða síma Ásdís 5955236 og Dagný 5955235. 

Nemendur eru minntir á að ef þeir finna til einkenna COVID-19 þá eiga þeir að vera heima. 

mailto:bokasafn@mh.is


Það er við hæfi að minna á orð Víðis yfirlögregluþjóns almannavarna að „við erum öll 

almannavarnir.“ 


