
Til nemenda – punktar til að hafa í huga: 

• Við minnum á að margt hefur breyst , forsendur í námsmati flestra ef ekki allra áfanga, - rammi, 

framkvæmd og úrvinnsla.  

• Eitt og annað getur farið úrskeiðis. EF þú lendir í slíku hafðu þá samband við kennarann fyrst.  

• Þið eruð stressuð og við erum stressuð. Það eru allir að gera sitt besta. 

• Höfum í huga að allir búa við aukið álag þessa dagana. Enginn, ekki ég, ekki þið og þaðan af síður 

kennarar, gerðum ráð fyrir því að við fengjum klukkustundar fyrirvara á að breyta öllu okkar 

starfi. En við gerðum það og öxluðum þennan pakka af samstöðu og elju. Geri aðrir betur. 

• Það skiptir miklu máli að þú fái frið til að læra. Þetta er sagt vitandi að hundurinn í næsta húsi 

getur verið sígeltandi, litlu systkinin síorgandi eða nágranninn í næstu íbúð að nota tímann og 

vera að bora og berja í sífellu. En það er líka mikilvægt að hafa reglu á hlutunum. Passaðu að 

sofa nóg, borða vel og ekki síst að hreyfa þig. 

• Að því sögðu segjum við – gangi ykkur vel og munið að þetta eru spennandi tímar sem við 

munum horfa til síðar og rifja upp. 

• Þetta er alveg að koma 

• MIKILVÆG LOKAATRIÐI: 

• Passaðu að hafa tölvuna hlaðna! 

• Sama gildir um símann. Þú gætir þurft að hringja eða getur notað símann sem hotspot ef 

heimanetið dettur út. 

• Ef önnur tölva er tiltæk á heimilinu þá er gott að hafa varavél. 

• Öll gögn sem þú mátt nota við höndina og sæmilega skipulögð. 

• Blað og blýant eða penna hjá sér, (eða eitthvert lipurt forrit í símanum) til að setja niður 

punkta. 

• Ef þú ferð í lokapróf þá mundu að fylgja fyrirmælum og leiðsögn kennarans og mundu að 

það er bannað að svindla. Það er líka svindl ef maður hjálpar öðrum í prófinu eða svarar 

fyrir annan nemanda. 

Að því sögðu – þetta er alveg að koma, alveg að hafast! Gangi þér vel! 
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