
Starfstími í skóla 1., 2. og 5. bekkur 
Vikan 14. - 17. apríl – Þriðjudagur/ fimmtudagur 

Vikan 20. apríl - 24. apríl – mánudagur / miðvikudagur 

Vikan 27. - 30. apríl – mánudagur / miðvikudagur 
Nemendur koma inn á sama stað og venjulega – hafa ekki val um annan inngang.   

Foreldrar mega ekki koma inn í skólann. ATH. Ef nemendur mæta ekki á réttum tíma geta þeir þurft að bíða úti í allt að 

hálftíma eftir að komast inn á rétt svæði.  

1. bekkur  
Hópur MSS mætir  
kl. 08:10 – 12:50 
 
Hópur KHB mætir  
kl. 08:20 – 13:00 
 
Hópur HG mætir  
kl. 08:30 – 13:10 
 
Hópur MS mætir  
kl. 08:40 – 13:20 
 

2. bekkur  
Hópur VÞ  mætir  
kl. 08:10 – 12:50 
 
Hópur  KHG mætir  
kl. 08:20 – 13:00 
 

 

5. bekkur  
Hópur RL mætir  
kl. 08:10 – 11:50 
 
Hópur ÓÓS mætir  
kl. 08:20 – 12:00 

 
Hópur EÓV mætir  
kl. 08:30 – 12:10 
 
Fjarfundur þá daga sem 
nemendur eru ekki í skóla. 

 

 



Starfstími í skóla 3., 4. og 6. bekkur 
Vikan 14. - 17. apríl – miðvikudag / föstudagur 

Vikan 20. apríl - 24. apríl – þriðjudagur / föstudagur  

Vikan 27. - 30. apríl – þriðjudagur / fimmtudagur 
3. hópur HSB og hópur   ÁT nemendur koma inn á sama stað og venjulega – hafa ekki val um annan inngang.  

3. bekkur hópur ÁJ Gengið er inn um inngang 1. bekkjar, neðri hæð F-álmu á vesturhlið skólans–  

hafa ekki val um annan inngang. 

4. bekkur – nemendur koma inn á sama stað og venjulega – hafa ekki val um annan inngang.  
6. bekkur - Nemendur koma inn hjá A-álmu beint á móti Rofaborg (milli bókasafns og myndmenntastofu) – hafa ekki val um 

annan inngang.  Foreldrar mega ekki koma inn í skólann.  

ATH. Ef nemendur mæta ekki á réttum tíma geta þeir þurft að bíða úti í allt að hálftíma eftir að komast inn á rétt svæði. 

3. bekkur  
Hópur HSB mætir  
kl. 08:10 – 12:50 
 
Hópur ÁJ mætir  
kl. 08:20 – 13:00 
 
Hópur ÁT mætir  
kl. 08:30 – 13:10 

4. bekkur  
Hópur BÞ  mætir  
kl. 08:10 – 12:50 
 
Hópur VEÓ mætir  
kl. 08:20 – 13:00 
 
Hópur ST/SS mætir  
kl. 08:30 – 13:10 

 

6.bekkur  
Hópur ÞS mætir  
kl. 08:10 – 11:50 
 
Hópur HHJ mætir  
kl. 08:20 – 12:00 

 
Hópur BMV mætir  
kl. 08:30 – 12:10 

 
Fjarfundur þá daga sem 
nemendur eru ekki í skóla. 

 



Starfstími í skóla 7. bekkur 

  



 

Starfstími í skóla 8. bekkur 

  



 

Starfstími í skóla 9. bekkur 

  



Starfstími í skóla 10. bekkur 
 

 


