
Upplýsingar til foreldra barna í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi á 

vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur  

Við hvetjum foreldra að leyfa börnum að mæta í leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili til að það myndist 

stöðugleiki fyrir börnin. Skólastarf hefur nú hafist að nýju eftir páskafrí samkvæmt skipulagi hvers skóla og 

verður með þeim hætti þar til hefðbundið skólastarf hefst 4. maí. 

Af hverju eru leikskólar, grunnskólar og frístundamiðstöðvar opnar?  

Börn og ungmenni eru ekki skilgreind í áhættuhópi vegna smits og lítið er um alvarleg veikindi af völdum 

veirunnar meðal þeirra. Ef börn eða ungmenni smitast fá flest þeirra væg einkenni. Eldri nemendur eru 

einnig í betri aðstöðu til þess að sinna fjarnámi en yngri börn. Skólarnir eru samfélagslega mikilvægir og 

brýnt að nemendur hafi tækifæri til þess að sinna sínu námi, þó námsfyrirkomulagið kunni að breytast 

tímabundið.    

Grunnskólar mega hafa kennslu í skólabyggingum ef þeir tryggja að ekki séu fleiri en 20 nemendur í sömu 

kennslustofu og að nemendur blandist ekki milli hópa, til dæmis í mötuneyti eða frímínútum. Eins þarf að 

þrífa eða sótthreinsa skólabyggingarnar eftir hvern dag. 

Leikskólar mega hafa opið og halda uppi leikskólastarfi ef þeir tryggja að börn séu í fámennum hópum og 

aðskilin eins og kostur er. Eins þarf að þrífa eða sótthreinsa leikskólabyggingarnar eftir hvern dag. 

Hvað munu takmarkanir á skólastarfi vara lengi? 

Samkomubann er í gildi til 4. maí en eftir það mun hefðbundið skólahald í leik- og grunnskólum hefjast á 

ný. Frekari upplýsingar um það munu koma þegar nær dregur.  

Geta foreldrar sem vilja haft börnin sín heima? 

Hvatt er til þess að heilbrigð börn sæki sinn skóla. Ef barn sýnir engin merki um veikindi ætti viðkomandi 

að mæta í leikskóla, grunnskóla og/eða frístundaheimili. Engin breyting hefur verið gerð á skólaskyldu 

barna á grunnskólaaldri. Hins vegar er brýnt að börn mæti ekki í skólann ef þau sýna einkenni sem svipar 

til einkenna COVID-19, s.s. hita, hósta, bein- og vöðvaverki eða þreytu. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar 

um lykilskilaboð og forvarnaraðgerðir vegna COVID-19 í skólum. Þar eru settar fram skýrar upplýsingar 

um öruggar aðgerðir sem tengjast því að koma í veg fyrir smit, greina það snemma og verjast COVID-19 í 

skólum og öðrum menntastofnunum. 

Viðbrögð á Íslandi: https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi 

Hvar fæ ég upplýsingar? 

-Allar almennar upplýsingar er að finna á heimasíðum leiksskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva. 

-Aðrar upplýsingar: https://www.covid.is.  

 

 

 

 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/16/Holdum-heilbrigdum-bornum-i-skola/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/16/Holdum-heilbrigdum-bornum-i-skola/
https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi
https://www.covid.is/


Bréf til foreldra:  
Í ljósi þeirra óvenjulegu aðstæðna sem við erum í, er mikilvægt að huga sérstaklega að mikilvægi þess að 
foreldrarnir fái að skilja upplýsinga sem berast frá skólanum vegna takmarkana í skólastarfi á meðan 
samkomubann stendur. Nemendurnir geta fengið fjarheimanámsaðstoð og foreldrarnir geta leitað til 
upplýsinga frá brúarsmiðum í Miðju máls og læsis sem geta talað á ensku, filippseysku, íslensku og 
pólsku. Þjónustan þessi  er foreldrum að kostnaðarlausu.  

Það má senda tölvupóst eða hringja á virkum dögum milli kl.10:00-14:00 

Magdalena Elísabet Andrésdóttir  
Pólskumælandi brúarsmiður  
Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is   
S: 6934651 
 
Kriselle Lou Suson Jónsdóttir 
Ensku- og filippseyskumælandi brúarsmiður  
kriselle@reykjavik.is  
S: 7700469 
 
Heimasíða brúarsmiða: https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi/  
Upplýsingahópur brúarsmiða á Facebook eru: 
● Pólska: https://www.facebook.com/groups/457285701147086/ 
● Enska: https://www.facebook.com/groups/EnglishMML/ 
● Filippseyska: https://www.facebook.com/groups/FilipinoMML/ 
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