
Kæru nemendur og aðstandendur! 

 

Í dag hefst nám á breyttum forsendum í MS. Samfélagið okkar glímir nú við formdæmalausar áskoranir 

og allir þurfa að snúa saman bökum og hjálpast að við að takast á við þau krefjandi verkefni sem við 

okkur blasa. Menntaskólinn við Sund mun leita allra leiða til bregðast við nýjum aðstæðum og tryggja 

nemendum sínum eins öruggt námsumhverfi og kostur er. Samstarf heimils og skóla hefur aldrei verið 

mikilvægara en núna, við nemendum blasir nýr veruleiki og þetta mun reyna verulega á mörg ykkar. Hins 

vegar er starfsfólk MS vel í stakk búið til að takast á við breytingar, skólinn okkar hefur tekið algjörum 

stakkaskiptum á síðustu árum og allir vilja leggja sitt af mörkum til að halda náminu gangandi og styðja 

við nemendur. Við erum að stíga okkur fyrstu skref í fjarkennslu og nokkur atriði sem skólinn vill útskýra 

sérstaklega: 

 

Velferð nemenda: Við blasir að þessar skyndilegu og umfangsmiklu breytingar sem við erum núna að 

gera á skólastarfinu munu reynast okkur öllum mikil áskorun, sumum hópum nemenda þó sérstaklega. 

Skólinn okkar hefur ræktað orðspor sitt sem góður skóli fyrir nemendur sem kjósa jafnt námsálag, 

staðnám og aðhald kennara. Það er því viðbúið að nokkuð stór hópur okkar nemenda muni þurfa 

sérstakan stuðning við að aðlagast nýjum aðstæðum. Skyndilegar breytingar hafa áður átt sér stað í 

skólakerfinu í tengslum við verkföll og reynslan er sú að við horfum núna fram á aukna hættu á brottfalli. 

Því er núna sérstaklega mikilvægt að við gætum vel hvort að öðru, styðjum þá sem á þurfa að halda og 

leitum okkur aðstoðar sé þess þörf. Kennarar munu fylgja nemendum sínum eftir og njóta stuðnings 

kennslustjóra og námsráðgjafa komi upp tilfelli þar sem rótleysis gætir í náminu.  

 

Virkni nemenda: Í þessu nýja námsumhverfi er áherslan jafnvel enn meiri en fyrr á ábyrgð nemandans. 

Sveigjanleikinn sem er vissulega helsti kostur þess að skipuleggja fjarnám gerir jafnframt þá kröfu á 

nemandann að skipuleggja sig á eigin forsendum markvisst, taka frá tíma í námið, afla sér upplýsinga og 

skila verkefnum. Námið í MS er skipulagt með hliðsjón af vinnu nemandans og sú vinna sem áður fór 

fram í kennslustundum þarf núna að fara fram á hjá nemendum sjálfum. Skólinn gerir ráð fyrir því að 

nemendur miði við stundatöfluna sína og hagi náminu með sem skilvirkustum hætti. Mikilvægt er að 

virða skilafresti, nýta þau bjargráð sem í boði eru og hafa skýran ramma utan um skóladaginn. Að halda 

takti og rútínu er gríðarlega mikilvægt á þeim óvissutímum sem nú eru framundan, við munum fóta 

okkur í þessum nýju aðstæðum og vonandi koma út úr þessu sem enn sterkari einstaklingar. 

 

Kennarar eru aðgengilegir fyrir nemendur samkvæmt stundaskrá og þjónusta nemendur sína innan 

hennar. 

Mætingaskráning: Kennarar skrá ekki viðveru í Innu að svo stöddu. Nemendur þurfa sem fyrr að tilkynna 

um veikindi á skrifstofu skólans og skólinn þarf að hafa yfirsýn yfir þau. Nemendur eldri en 18 ára þurfa 

ekki að skila læknisvottorðum fyrir veikindi í marsmánuði. Hver og einn kennari mun halda bókhald yfir 

virkni nemenda sinna. Nemendum verður fylgt vel eftir, margir nemendur treysta mjög á það aðhald 



sem stundataflan veitir og því mun skólinn leita allra leiða til að halda nemendum að náminu og ramma 

inn skólastarfið.  

 

Matsdagar: Samkvæmt upplýsingum frá menntamálaráðuneytinu er ekki leyfilegt að kalla nemendur inn 

í skólann á matsdögum og því fara hvorki fram sjúkrapróf né munnlegpróf í skólanum að þessu sinni. 

Hins vegar geta kennarar skipulagt námsmat með ýmsum hætti t.d. í gegnum teams, facetime eða með 

öðrum rafrænum leiðum.  

 

Íþróttir: Íþróttakennarar munu senda upplýsingar um skipulag íþróttakennslu fram að páskum í 

tölvupósti til nemenda eftir hádegi á miðvikudaginn. 

 

Baráttu- og bjartsýnikveðjur! 

Stjórnendur MS 

 


