
	

Til nemenda og forráðamanna   
 
*English below   
 
Skv. gildandi reglugerð um takmörkun á samkomum er grímunotkun skylda í 
skólastarfi þegar ekki er hægt að hafa eins metra bil á milli manna. Við mælum því 
með grímunotkun innan skólans þar sem nám og kennsla í myndlist kallar oft á meiri 
nánd en nemur eina metra.   
Börn á grunnskólaaldri eru undanþegin nálægðartakmörkunum og grímuskyldu en 
kennurum og starfsfólki ber að nota grímu þegar ekki er hægt að hafa metrann á milli. 
Forráðamenn og aðrir gestir þurfa að fylgja reglu um tveggja metra fjarlægð eða 
grímunotkun að öðrum kosti.   
Kaffistofan er opin nemendum en hver og einn þarf að koma með sitt nesti tilbúið í 
skólann og neyta þess með eigin áhöldum þar sem óheimilt er að nota tæki og 
borðbúnað í eldhúsi skólans. Áður en kaffistofan er yfirgefin þarf hver hópur eða 
kennari hóps að sótthreinsa borð, stól og aðra snertifleti eftir sig. Við hvetjum til 
áframhaldandi varúðar og minnum á mikilvægi handþvotta.   
  
According to the current anti covid measures the use of masks is obligatory in school 
work when it is not possible to have a distance of one meter between people. Use of 
masks is therefore recommend within the school, as learning and teaching art often 
requires more intimacy than one meter.  
Children of primary school age are exempt from proximity restrictions and the 
obligation to wear a mask, but teachers and staff must be careful to use a mask when it 
is not possible to have the meter in between. Guardians and other guests must follow a 
two-meter rule or otherwise wear a mask.  
The student canteen is open to students, but everyone must bring their packed lunch to 
school and consume it with their own utensils, as it is not permitted to use appliances 
and tableware in the school's kitchen. Before leaving the cafeteria, each group or group 
teacher must disinfect the table, chair and other contact surfaces. We encourage 
continued caution and remind students of the importance of washing hands. 
 


