
                                                                                                             
Menntaskólinn í Reykjavík 
 
 

Mikilvæg skilaboð til 6. bekkinga 

3.4.2020 

Kæru nemendur og aðstandendur! 

Nú er að ljúka þriðju vikunni í því nýja námsumhverfi sem við stóðum skyndilega frammi fyrir þann 13. 

mars s.l. í ljósi COVID-19 veirunnar. Á hverjum degi hafa komið fram ný viðfangsefni fyrir nemendur og 

starfsfólk skólans og allir hafa lagt sig fram við að halda skólastarfinu áfram gangandi. Fyrir það ber að 

þakka, ekki síst nemendum, heimilunum og kennurum.  Ein helsta áskorun í skólastarfinu er að halda 

takti og koma í veg fyrir, með öllum tiltækum ráðum, að nemendur flosni upp frá námi. Við höfum þá trú 

að okkur takist það með samstilltu átaki allra. 

En nú eru ákveðin tímamót. Sú ákvörðun var tekin af ráðherra í dag að framlengja samkomubannið til 

a.m.k. 4. maí. Í ljósi þess og þeirrar óvissu sem tekur þá við verður mikil breyting á síðustu 

skóladögunum. Síðasti kennsludagur verður 21. apríl eins og ráð var fyrir gert en maímánuður verður 

með nýju sniði. Þau próf sem halda átti í apríl falla niður, nema íslensk fræði í máladeildum sem færð 

verða yfir á maímánuð sbr. neðangreint.  Með hag ykkar í huga hefur verið ákveðið að hver deild einbeiti 

sér í maímánuði að þremur námsgreinum, svokölluðum kjarnagreinum, en öðrum námsgreinum verði 

lokið með námsmati.  

Þær námsgreinar sem þið einbeitið ykkur að í maí eru eftirfarandi: 

Fornmáladeild I og II:  Latína, enska og íslenska 

Nýmáladeild I og II:  Enska, 3ja tungumál og íslenska 

Eðlisfræðideild I og II:  Stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði 

Náttúrufræðideild I og II: Líffræði, efnafræði og stærðfræði 

 

Samin hefur verið próf- eða námsmatstafla yfir þessar námsgreinar og fylgir hún með hér í lok bréfsins. 

Með þessu móti teljum við að okkur muni takast, þrátt fyrir allt, að gefa ykkur tækifæri til að kafa djúpt í 

þessar námsgreinar, en það hefur einkennt Menntaskólann í Reykjavík að nemendur fái tækifæri til að 

ná góðu yfirliti yfir kjarnagreinarnar.  

Við miðum enn við að brautskráning geti orðið 29. maí.  
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Kæru nemendur, ég vona heitt og innilega að þið verðið sátt við þetta fyrirkomulag. Kennarar ykkar í 

kjarnagreinunum munu upplýsa ykkur um nánari tilhögun námsmatsins við kennslulok. Nú reynir á ykkur 

að nýta tímann vel og halda ykkur við lesturinn. En gleymum ekki að hreyfing og holl og góð næring, að 

ekki sé talað um góðan svefn, eru undirstaða þess að vel gangi. Fylgið reglum sóttvarnarlæknis um 

samkomubann, nýtið ykkur tölvutæknina til að spjalla saman og hjálpast að þessa síðustu metra í 

Menntaskólanum í Reykjavík. 

    6. bekkur 
Fim. 30. apr. 15:00  Námseinkunn 

Fös. 1. maí   1.maí 

Mán. 4. maí     

      

Þri. 5. maí 9-12 Latína (A)/Fra /Spæ /Þýs (3. mál) (B)/Ólesin stæ I (XYZMS) 

      

Mið. 6. maí 9-12 Ólesin stæ II (XYZMS)/Ólesin stæ (TRU) 

    Munnlegt próf í latínu, frönsku, spænsku og þýsku 

Fim. 7. maí     

Föst. 8. maí     

      

Mán. 11. maí 9-12 Líffræði (MSTRU)/Eðlisfræði  (XYZ) 

    Munnlegt próf í ensku (A) 

Þri. 12. maí     

    Munnlegt próf í ensku (B)  

Mið. 13. maí     

Fim. 14. maí   Munnlegt próf í íslensku (A) 

Fös. 15. maí 9-12 Efnafræði (XYZMSTRU) 

    Munnlegt próf í íslensku (B) 

Þri. 19. maí 14:00 Einkunnaskil kennara 

      

Fim. 21. maí   Uppstigningardagur 

Fös. 22. maí 12:00   

  12:30   

  13:00   

  14:00 Prófsýning í 6. bekk 

Fös. 29. maí   SKÓLASLIT Í HÁSKÓLABÍÓ 
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Miðvikudaginn 8. apríl kl. 15:00 mun skólinn streyma fyrirlestri sem Jóhann Ingi Gunnarsson 

sálfræðingur mun halda. Hér fylgja upplýsingar frá Jóhanni Inga: 

 

Hvatning á óvissutímum – best þegar á reynir. 

Hvernig getum við unnið með og breytt viðhorfum okkar og venjum til að ná fram okkar besta þegar máli 

skiptir? Nú reynir svo sannarlega á alla að gera sitt besta. Við búum öll yfir seiglu og þurfum að virkja 

styrkleika okkar til að takast á við næstu verkefni. Nú skiptir hugarfar og viðhorf miklu máli. Þetta eru 

krefjandi tímar og verða það áfram áður en allt verður betra. Í þessu erindi Jóhanns Inga verður lögð 

áhersla á gagnlegar aðferðir til að takast á við óvissu og áskoranir. Verum þeir einstaklingar og sú þjóð 

sem aðrir munu líta upp til þegar stormurinn er yfirgenginn! 

Jóhann Ingi Gunnarsson er sálfræðingur og hefur áratuga reynslu af klínískri vinnu með einstaklinga auk 

þess sem hann hefur haldið fjölda námskeiða og fyrirlestra fyrir fyrirtæki og stofnanir bæði hér heima og 

erlendis. Einnig má nefna að hann hefur lengi starfð á vettvangi íþrótta, t.d. sem þjálfari íslenska 

landsliðsins í handbolta ásamt því að vera andlegur styrktarþjálfi okkar fremsta íþróttafólks. 

 

Ég hvet ykkur til að hlusta á fyrirlesturinn og bjóðið fjölskyldumeðlimum með. Mín ósk til ykkar er að 

fyrirlesturinn megi hvetja ykkur og styrkja í því að hafa úthaldið og seigluna sem eru svo mikilvæg síðustu 

vikurnar í skólanum. 

 

Kveðja,  

 

Elísabet Siemsen rektor 

  


