
Góðan daginn kæru foreldrar 

Þá eru þessir undarlegu tímar að líða undir lok og hefðbundið skólastarf hefst á mánudaginn. 

Það má búast við að næsta vika reynist mörgum erfið. Það verður átak að rífa sig upp á hverjum 

morgni, mæta í skólann og vera heilan dag eftir margar vikur í skertu skólastarfi. En við fögnum þessu 

og hlökkum til að geta lokið skólaárinu með alla í húsi. 

Það sem eftir er skólaárs er ekki heimilt að vera með viðburði þar sem foreldrar mæta og starfsmenn 

mega aldrei vera fleiri en 50 á sama stað. Það verða því ekki skólaslit með hefðbundnum hætti og 

sendum við ykkur nánari upplýsingar um tilhögun þeirra og síðustu daga skólaársins þegar nær 

dregur. 

Eitt breytist ekki og það er að foreldrar og aðrir fullorðnir en vinna í skólanum eru beðnir um að koma 

ekki inn í skólann nema nauðsyn krefji. Við biðjum ykkur að virða það og ef þið þurfið að koma inn að 

fara þá um Kirkjuhvolsanddyrið (snýr út að Kirkjuhvoli sem er gamla húsið við hliðina á sjúkrahúsinu) 

og gefa ykkur fram við skrifstofuna.  

Skólinn opnar ekki fyrr en kl. 7:45 til skólaloka. Það er til að tryggja að það sé starfsmaður við alla 

innganga til að stýra umferð og aðgangi inn í skólann. 

Ég ætla líka að nota tækifærið og ræða enn og aftur um bílastæðin við skólann. Þau eru allt of fá 

miðað við þann starfsmannafjölda sem hér er og biðjum við foreldra að fara ekki inn á þau. Notið 

sleppistæðið og ef þið fylgið barninu ykkar að dyrunum biðjum við ykkur að leggja við Vesturgötuna 

en koma ekki inn á bílastæðin. Það hefur nokkrum sinnum legið við slysi í vetur þegar það er verið að 

bakka út úr bílastæðum þegar allir eru að koma í skólann. 

Bestu þakkir fyrir að halda þennan tíma út með okkur. 

Arnbjörg  


