
Fjarnám í 
Vesturbæjarskóla

-á tímum covid



Markmið
Ef barnið þitt lendir í sóttkví eða einangrun máttu búast við því að kennarar byrji á 
því að hafa samband við þig í gegnum tölvupóst. Foreldrar geta alltaf sent póst á 
kennara ef þeir hafa spurningar eða vantar ráð.

Markmið er að kenna nemendum samkvæmt námskrá eins og kostur er. 

Kennarar halda hópfundi í Google Meet með börnunum ef þau eru frá kennslu í 
meira en þrjá daga. Markmið er að fylgjast með líðan nemenda, leyfa þeim að hitta 
bekkjarfélaga sína og spjalla og fá aðstoð við námið eins og hægt er.



Rútína skiptir öllu máli
Skólinn ber ábyrgð á kennslunni og foreldrarnir setja rammann:

● Borða hollt
● Læra
● Leika
● Hreyfa sig
● Sofa nóg

Samtök foreldra, Heimili og skóli, hafa tekið saman fimm góð ráð til foreldra á 
tímum faraldurs sem við hvetjum ykkur til að lesa.

https://www.heimiliogskoli.is/2020/03/19/fimm-rad-til-foreldra-a-timum-heimsfaraldurs/


Fjarnám
Kennarar setja upp áætlun fyrir nemendur að vinna eftir og senda foreldrum (og 
setja inn á Google classroom þar sem það á við). 

Í Vesturbæjarskóla er heimanám lestrarþjálfun þar sem foreldrar hlusta á börn sín 
lesa. Við hvetjum börnin til að lesa og hlusta og ræða það sem þau eru að lesa. 
Við hvetjum einnig foreldra til að lesa fyrir börnin sín. 

Verkefni sem nemendur eiga að leysa í fjarnámi er eitthvað sem hefur verið kennt 
og þjálfað í skólanum. Kennarar senda nauðsynleg hjálpargögn eins og hægt er.

Áhersla er lögð á verklegar æfingar, áskoranir, tilraunir og opin og skemmtileg 
verkefni sem skipulögð eru út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrá grunnskóla.



Ósk um gott samstarf foreldra og skóla
Við óskum eftir góðu samstarfi við ykkur foreldra á skrítnum tímum. Við leggjum 
okkur fram við að sinna hverju og einu barni og viljum heyra frá ykkur ef þið 
hafið einhverjar spurningar og athugasemdir.

Við erum dugleg að setja fréttir úr skólastarfinu inn á heimasíðu skólans og 
endilega fylgið okkur á facebook ef þið eruð þar.

Starfsfólk Vesturbæjarskóla

https://vesturbaejarskoli.is/
https://www.facebook.com/Vesturbaejarskoli

