
Óveðursáætlun skólans: 

Ef veður er vont og/eða veðurútlit tvísýnt taka skólayfirvöld í samráði við bílstjóra 

og/eða íbúa á jaðarsvæðum ákvörðun um  hvort skólahald falli niður vegna veðurs 

og/eða ófærðar. Reynt verður að koma upplýsingum fljótt og vel til skila ef fella þarf 

niður skólahald vegna veðurs. 

Upplýsingamiðlun: 

• Tilkynnina um niðurfellingu skólahalds eins fljótt og unnt er.  

• Sms sent til aðstandenda og starfsmanna. 

• Tilkynning sett á heimsíðu skólans og send með tölvupósti úr skráningarkerfi 

skólans til foreldra og starfsmanna. 

Mikilvægt er að foreldrar fylgist sjálfir með veðri og veðurspám þar sem veður getur 

þróast með ófyrirséðum hætti og aðstæður verið mjög mismunandi eftir svæðum. Það 

er á ábyrgð foreldra hvort þeir senda börn sín í skólann eða í skólabílinn og þeir leggja 

sjálfir mat á hvort þeir treysta barni sínu í skólann þótt engin tilkynning hafi borist um 

niðurfellingu skólahalds. 

Taki foreldrar ákvörðun um að senda barn sitt ekki með skólabílnum vegna veðurs láta 

þeir bílstjóra á þeirri leið vita eins fljótt og auðið er (sjá símanúmer neðar í áætlun). Auk 

þess skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlileg forföll. 

Um er að ræða tvö viðbúnaðarstig vegna veðurs: 

Viðbúnaðarstig 1 

Röskun verður á skólastarfi vegna erfiðleika starfsfólks og barna við að komast til skóla; 

foreldrar fylgi börnum sínum í rútuna. Geysi óveður við lok skóladags er metið hvort 

óhætt sé að senda börnin heim eða hvort ástæða er til að foreldrar sæki börn sín. Þá 

eru gefnar út tilkynningar um það auk þess sem skólinn hefur samband við foreldra. 

Umsjónarkennarar bera ábyrgð á því að hringt sé í foreldra/forráðamenn þeirra 

umsjónarnemenda. Eins er hugsanlegt að börnin verði keyrð fyrr heim ef veðurspá 

gefur tilefni til. Þá er hringt heim til að athuga með aðstæður heima fyrir. 

Umsjónarkennarar bera ábyrgð á því það sé tilkynnt heim til þeirra umsjónarnemenda. 

Jafnframt yrði slíkt fyrirkomulag auglýst á heimasíðu skólans eins fljótt og auðið er.  

 

 

 



Viðbúnaðarstig 2 

Skóli fellur niður. Séu aðstæður þannig að óhjákvæmilegt sé að fella skólahald niður 

um tíma vegna veðurs fá foreldrar tilkynningu um það í sms og tölvupósti og 

upplýsingar eru settar á heimasíðu skólans eins fljótt og auðið er.  

Verkferill ef aflýsa þarf skóla 

Skólastjóri ákveður í samráði við bílstjóra og íbúa á jaðarsvæðum um hvort aflýsa eigi 

skóla, en íbúar í grennd við skólann eða bílstjórar geta haft frumkvæði og haft samband 

við skólastjóra (eða aðstoðarskólastjóra ef skólastjóri svarar ekki) ef þeim lýst ekki á 

veður. 

Sigríður Lára Guðmundsdóttir, skólastjóri                433-8981 / 899-5156  

Sigurður Þ. Sigurþórsson, aðstoðarskólastjóri  892-2267   

  

Skólastjóri hefur samband við eftirfarandi aðila: 

Marteinn Njálsson, Leirárgörðum                                433-8965 / 899-1550 

Birgitta Guðnadóttir (veðurstöð)                                         433-8958 / 866-2502  

Þórdís Þórisdóttir, Bjarteyjarsandi                                       552-9394 / 696-8510 

Lilja Guðrún Eyþórsdóttir, Reyn    431-2910 / 863-4967 

Haraldur Magnússon (belgsholt.is/veðurstöð)  433-8881 / 894-1165  

Og síðan í rútubílstjóra: 

Ef skóla er aflýst: 

•     Senda sms á rútubílstjóra 

•     Senda sms á starfsfólk 

•     Koma upplýsingum á heimasíðu skólans  

•     Hringja í skólabílstjóra í síma 892-2879. 

•     Senda tilkynningu í tölvupósti til starfsmanna og foreldra. 

Ef ekki næst í skólastjóra er leitað til aðstoðarskólastjóra sem vinnur þá eftir 

ofangreindu ferli verkefni skólastjóra og gengur inn í hlutverk hans.  


