
 

 

 
RÖSKUN Á SKÓLASTARFI VEGNA ÓVEÐURS 
VIÐBÚNAÐARÁÆTLUN OG TILMÆLI TIL FORELDRA 

Mikilvægt er að foreldrar fylgist með veðri og veðurspám og hagi sér í samræmi 

við aðstæður hverju sinni og fylgist með tilkynningum frá skóla. Veður getur þróast 

með ófyrirséðum hætti og aðstæður verið mjög mismunandi eftir svæðum í 

sveitarfélaginu. Foreldrar eru hvattir til að vera í sambandi við skólabílstjóra ef þeir 

telja ófært heim að sínum bæ. 

Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla þrátt fyrir 

að ákvörðun skóla segi annað, skal tilkynna það skólanum í síma 486-3460, með 

sms skilaboðum í síma 859-3460 eða með tölvupósti á floaskoli@floaskoli.is.  

Mikilvægt er að foreldrar sendi aldrei börn sín í skólann ef þeir telja veðuraðstæður 

hugsanlega ógna öryggi barnanna.  

UM ÁBYRGÐ FORELDRA 

V I Ð B Ú N A Ð U R     F L Ó A S K Ó L A 

SKÓLASTJÓRI TEKUR ÁKVÖRÐUN ÞEGAR SKÓLAHALD FELLUR NIÐUR VEGNA ÓVEÐURS 

OG/EÐA ÓFÆRÐAR Í SAMRÁÐI VIÐ SKÓLABÍLSTJÓRA 

BÍLSTJÓRI GETUR Í SAMRÁÐI VIÐ SKÓLASTJÓRA FELLT NIÐUR SKÓLAAKSTUR Á SINNI 

AKSTURSLEIÐ VEGNA ÓVEÐURS OG/EÐA ÓFÆRÐAR 

SKÓLAHALDI 

AFLÝST 

RÖSKUN Á 

SKÓLAAKSTRI Á 

SKÓLATÍMA 

Stefnt er að því að ákvörðun um niðurfellingu skólahalds sé tilkynnt milli kl 7:00 og 

7:15 að morgni hvers dags með sms skilaboðum til foreldra og starfsfólks (starfsfólk 

metur hvort og hvenær það komist til vinnu).   

Skólastjóri setur tilkynningar inn á heimasíðu skólans og facebooksíðu eins fljótt og auðið 

er.  

 

Stefnt er að því að foreldrar fái sms skilaboð um að hugsanlega gæti þurft að flýta 

heimferð vegna óveðurs eða slæmrar verðurspár (upp getur komið sú staða að ekki 

náist að tilkynna um fyrirhugaða flýtingu).  

Þegar ákvörðun um flýtingu heimferðar liggur fyrir fá foreldrar sms skilaboð með 

tímasetningu heimferðar.  

Hringt er í foreldra barna í 1. – 4. bekk og gengið úr skugga um að það sé einhver sem 

taki á móti börnunum áður en skólabílar leggja af stað frá skóla  (ef foreldrar eldri barna 

óska eftir símhringingu vegna þess að börnin mega ekki vera ein heima skal láta skólann 

vita tafarlaust).  

 

Einnig getur komið 

til þess að 

nemendur þurfi að 

dvelja lengur í 

skólanum vegna 

óveðurs og/eða 

ófærðar.  

 

RÖSKUN Á 

SKÓLAAKSTRI 

Á EINSTAKA 

LEIÐUM 

Ef upp koma aðstæður þar sem skólabílstjóri kemst ekki á ákveðna bæi vegna ófærðar 

og/eða óveðurs hefur bílstjóri samband við viðkomandi bæ.  

Foreldrum ber að láta skólabílstjóra vita ef ekki er fært heim að þeirra bæ og ekki hefur 

borist tilkynning frá skóla um röskun á skólaakstri eða skólahaldi.  

Ef skólabílstjóri metur aðstæður með þeim hætti að fella verði niður skólaakstur á hans 

leið hefur hann stefna að því að hafa samband við skólastjóra í síðasta lagi kl 7:00.  

Skólastjóri sendir sms skilaboð á alla foreldra og þeim tilkynnt um röskun á skólaakstri 

og foreldrar beðnir um að kynna sér málið frekar á heimasíðu skólans og facebook síðu 

skólans. Þar koma ítarlegri upplýsingar um hvaða leiðir falla niður eða raskast að öðru 

leyti.  

 

 


