
Kæru foreldrar barna í Flataskóla 

 

Flataskóli mun halda úti kennslu eins og kostur er út frá þeim fyrirmælum sem skólar hafa 

fengið vegna breytinga á skólahaldi. Kennsla verður í fámennum hópum (færri en 20) og ekki 

verður um blöndun hópa að ræða innan skóladagsins. Sama gildir um útivist. Hefðbundin list- 

og verkgreinakennsla, íþróttir og sund mun falla niður. Í ljósi þessa fyrirmæla hafa 

stjórnendur Flataskóla unnið skipulag skólastarfs dagana 17.-20. mars sem hér segir:  

Kennarar árganganna munu síðar í dag senda ykkur frekara skipulag. 

 

1. bekkur kemur í skólann kl 8:30. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta innganga í 

suðurálmu. Þeir eru í skólanum til kl. 11:30, fara þá ýmist heim eða í frístund, þau börn sem 

eru skráð þar. Árganginum er skipt upp í þrjá hópa. Þeir hópar sem eru saman í skólanum eru 

líka saman í frístund. Börnin munu vera allan daginn í sömu kennslustofunni en fara út með 

kennurum sínum í útivist. 

 

2. bekkur kemur í skólann kl 8:30. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta innganga í 

austurálmu hjá stofunum sínum. Þeir eru í skólanum til kl. 11:30. Frístund fellur niður. 

Árganginum er skipt upp í þrjá hópa. Börnin munu vera allan daginn í sömu kennslustofunni 

en fara út með kennurum sínum í útivist. 

 

3. bekkur kemur í skólann kl 9:00. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta innganga í 

austurálmu sem snýr að Vífilsstaðavegi. Þeir eru í skólanum til kl. 12:00. Frístund fellur 

niður. Árganginum er skipt upp í fjóra hópa. Börnin munu vera allan daginn í sömu 

kennslustofunni en fara út með kennurum sínum í útivist. 

 

4. bekkur kemur í skólann kl 8:30. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta 

nemendainnganga í vesturálmu ( ekki nota aðalinngang). Þeir eru í skólanum til kl. 11:30. 

Árganginum er skipt upp í fjóra hópa. Börnin munu vera allan daginn í sömu kennslustofunni 

en fara út með kennurum sínum í útivist. 

 

5. bekkur kemur í skólann kl 8:30. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta 

nemendainnganga í norðurálmu. Þeir eru í skólanum til kl. 11:30. Árganginum er skipt upp í 

fimm hópa. Börnin munu vera allan daginn í sömu kennslustofunni en fara út með kennurum 

sínum í útivist. 

 

6. bekkur kemur í skólann kl 9:00. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta nemenda 

innganga sem snýr að Vífilsstaðavegi þar sem þau eru vön. Þeir eru í skólanum til kl. 12:00. 

Árganginum er skipt upp í fjóra hópa. Börnin munu vera allan daginn í sömu kennslustofunni 

en fara út með kennurum sínum í útivist. 

 

7. bekkur kemur í skólann kl 9:00. Nemendur koma inn/út í skólann um merkta 

nemendainnganga í vesturálmu ekki aðalinngang. Þeir eru í skólanum til kl. 12:00. 

Árganginum er skipt upp í fjóra hópa. Börnin munu vera allan daginn í sömu kennslustofunni 

en fara út með kennurum sínum í útivist. 

 

Sami nemenda- og starfsmannahópur verður saman alla vikuna og alltaf í sömu stofu. Í 

hverjum nemendahópi verða 16-18 nemendur. Við stefnum að fjölbreyttu skólastarfi inni í 

skólastofunni og úti á skólalóð og munu þeir kennarar sem bera ábyrgð á hverjum árgangi 

senda ykkur upplýsingar um starfið í lok skipulagsdags.  

 



Enginn aðgangur verður að sameiginlegum rýmum s.s bókasafni og matsal. 

 

Foreldrar verða að nesta börnin fyrir morgunhressingu. Ekki verður hægt að bjóða upp 

hádegismat. Þau börn í 1. bekk sem eru í frístund munu fá hádegismat en þurfa að koma sjálf 

með síðdegishressingu. 

 

Skólinn verður ekki opnaður fyrr en á þeim tíma sem nemendur eiga að mæta. Biðjum ykkur 

að senda börnin ekki of snemma svo þau hópist ekki fyrir utan skólann. Foreldrar verða að 

láta börnin vita hvar þau eiga að mæta að morgninum svo þau komi örugglega á réttan stað. 

Kennarar taka á móti þeim við innganga og vísa þeim í sínar stofur. Kennarar fylgja 

börnunum einnig út í lok skóladags og verður þess gætt að samskipti milli hópa eigi sér ekki 

stað.  

 

Við biðjum foreldra að koma ekki inn í skólann nema í brýnni nauðsyn. Meðan á kennslu 

stendur verður skólinn læstur. 

 

 

Biðjum ykkur að fylgjast vel með póstinum því breytingar geta orðið frá degi til dags. 

 

Kær kveðja,  

 

Ólöf  og Helga María skólastýrur Flataskóla 

 

 

 

 

 


