
 

Hafnarfirði, 13/3 2020 

 

Bréf til nemenda,  foreldra og/eða forráðamanna  

 

Skólanum lokað í fjórar vikur v/Covid-19 veirunnar, páskafrí þar með talið 

 

Ágæti viðtakandi 

Eins og stjórnvöld hafa gefið út þá er okkur gert að loka skólanum næstu fjórar vikur. Þetta 

þýðir að öll starfsemi skólans flyst frá Hamrinum. Stjórnendur munu sinna verkefnum eftir því sem 

hægt verður. Símaþjónusta leggst af og er fólki bent á netfangið flensborg@flensborg.is en 

stjórnendur fá þann póst. Ef um er að ræða að ná í náms- og starfsráðgjafa eða kennsluráðgjafa má 

senda á netföng þeirra, sem eru á heimasíðu skólans. 

Við viljum að það sé kýrskírt að starfsemi skólans takmarkast en við leggjum áherslu á það 

við nemendur að þeir stundi nám sitt á meðan á þessu ástandi stendur. Nemendur eru með 

kennsluáætlanir og kennarar munu halda þeim við efnið.  

Þetta þýðir að starfstöðvar kennara flytjast heim til þeirra og þaðan munum við sinna 

nemendum. Við ætlum ekki að sinni að vera með fjarkennslu í þeim skilningi orðsins heldur leggjum 

áherslu á að vera með heimanám með stuðningi kennara, eins konar netlægan heimanámsstuðning. 

Til þess munum við nýta (eftir kennurum og námsgreinum), það sem hentar viðkomandi kennara: 

• INNU – með þeim tólum sem þar er að finna.  

• TEAMS (samskiptakerfin innan Office) verður nýtt af einhverjum kennurum.  

• GOOGLE - sömuleiðis. 

Þetta eru sérstakir tímar og raunar einsdæmi. Við erum því að feta okkur eftir stíg sem 

enginn hefur farið í íslensku skólakerfi.  

Við höfum beðið kennara að vera tiltæka samkvæmt tímum í stundatöflu. Þeir munu þannig  

aðstoða og leiðbeina. Þeir munu að líkindum taka mætingu í tímum. 

Okkur finnst mikilvægt að nemendur haldi sér að náminu eins og hægt verður. Við hvetjum ykkur 

nemendur góðir til að halda takti og líta ekki á þetta sem frí frá skólastarfi. Við verðum að halda ró 

okkar. Þetta á bæði við starfsmenn og nemendur. Gott er að tímann í eitthvað uppbyggjandi fyrir 

líkama og sál; fara í göngutúra, stunda hugleiðslu, o.s.frv. Í raun njóta þess að vera til í þessum 

breyttu aðstæðum á óvissutímum.  Það skiptir líka máli. Þetta verður örugglega eftirminnilegur tími 

þegar fram líða stundir.  

Munum að við gerum ekki allt hvert og eitt okkar en saman færum við fjöll. 

Kær kveðja 

Maggi og Erla 
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