
Kæru nemendur 

Við stjórnendur vonum að námið gangi vel hjá ykkur. Það er álag að vera í skóla en sækja 

ekki tíma heldur sitja á bak við tölvuskjáinn og sinna náminu. Margir kennarar eru að 

nota Teams til að funda með ykkur og til að það virki sem best þá þurfið þið að virkja 

TEAMS aðganginn ykkar. Leiðbeiningar um það eru á heimasíðunni eða í Innu undir 

aðstoð. 

Mikið álag hefur verið á ykkur og kennurum þessa fyrstu viku og við skólastjórnendur 

höfum ákveðið að miðvikudaginn 25. mars verði námsmatsdagur hjá kennurum. Þann 

dag eru ekki rafrænir tímar skv. stundaskrá eins og verið hefur undanfarið. Dagurinn er 

hugsaður fyrir ykkur til að vinna upp ef þið eruð eftir á í einhverjum áföngum, hittast á 

netinu í hópverkefnum eða nýta tímann til að sinna ykkur sjálfum og safna orku. 

Við vonum að skólastarf verði svo með eðlilegum hætti frá og með 15. apríl en ef það 

breytist þá látum við ykkur vita. 

kær kveðja, 

Steinn 

 

___________________ 

 

Dear students. 

Hopefully our studies are going well. It is a demanding situation to be in school but not 

being able to attend classes but sit behind the computer screen and study at home. 

Many teachers are using Microsoft Teams to meet with you online and to make the most 

of it you need to activate your TEAMS account. Instructions are available on the 

homepage or in INNA under help. 

There has been a lot of pressure on you and your teachers this past week, and we the 

school administrators have decided that Wednesday, March 25, will be a teacher´s 

assessment day. On that day there are no classes online and teachers not accessible. The 

day is designed for you to work up if you are behind, meet online in group projects or 

take the time to take care of yourself. 

We hope that schooling will be normal in April 15th, but if that changes, we will let you 

know. 

best regards, 

Steinn 


