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Skólareglur og skólasókn 
Ábyrgð, réttindi og skyldur 

 

Í lögum um grunnskóla 2008/91, 30. grein kemur fram að allir skólar setja sér skólareglur þar 

sem m.a. er kveðið á um almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og 

heilbrigðar lífsvenjur og hvernig brugðist skal við brotum á þeim. 

 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011  

kveður nánar á um hlutverk skólareglna og skyldur starfsfólks skóla, nemenda og foreldra. 

 

Í reglugerðinni kemur fram að ávallt skuli leita samstarfs við foreldra nemenda (11. gr) um 

úrlausn máls og að skólastjóri skuli sjá til þess að atvik sem skipta máli vegna úrlausnar mála 

séu skráð og skráningar varðveittar í skólanum. Í Foldaskóla verða brot á skólareglum skráð í 

dagbók í Mentor. 

 

Í 3. grein segir m.a. að starfsfólki beri að stuðla að jákvæðum skólabrag og starfsanda í öllu 

skólastarfi ásamt góðri umgengni. Starfsfólk skal sýna nærgætni og gæta virðingar í 

framkomu sinni gagnvart nemendum, foreldrum og samstarfsfólki og gæta þagmælsku nema 

þegar um er að ræða tilkynningarskyldu gagnvart barnaverndarlögum.  

Í 4. grein kemur m.a. fram að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, framkomu sinni, háttsemi 

og samskiptum við skólasystkin og starfsfólk skóla. Nemendur eiga rétt á að láta skoðanir 

sínar í ljós í málum sem þá varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra. Þá eiga 

nemendur að hlíta fyrirmælum kennara og annars starfsfólks skóla, fara eftir skólareglum og 

fylgja almennum umgengnisreglum í samskiptum. 

Í 5. grein segir að foreldrar beri ábyrgð á uppeldi barna sinna og beri þeir ábyrgð á hegðun 

þeirra og framkomu gagnvart skólasystkinum og starfsfólki skóla og eigi að bregðast við 

afleiðingum hegðunar þeirra. Foreldrar eiga að gæta hagsmuna barna sinna og stuðla að því að 

þau stundi nám sitt. Þeim ber að fylgjast með námsframvindu, ástundun og hegðun í samstarfi 

við kennara og stjórnendur skóla. Einnig er foreldrum skylt að vinna að lausn mála í samstarfi 

við skóla, sérfræðiþjónustu og fræðsluyfirvöld sveitarfélaga þegar misbrestur verður á hegðun 

og framkomu barna þeirra.  

 

Verklagsreglur skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs um þjónustu við 

grunnskólanemendur með fjölþættan vanda  voru endurskoðaðar haustið 2012. Þær reglur 

taka við þegar skólareglur duga ekki til eða þegar á þær er fullreynt. Verklagsreglum er ætlað 

að skapa vinnulag sem tryggir skilvirka samvinnu stofnana Reykjavíkurborgar við vinnslu 

mála þar sem vandi nemenda er alvarlegur og fjölþættur. 

 

Lífsgildi 

Berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu. 

Í Foldaskóla virðum við hvert annað og leggjum áherslu á samvinnu. Við lærum jákvæð  

samskipti og skynjum þann mátt sem felst í góðri samvinnu. Kurteisi og gagnkvæm tillitssemi  

eiga að vera einkunnarorð í samskiptum allra sem starfa í skólanum; nemenda, kennara og  

annarra starfsmanna. 

 

Skólareglur 

Í skólanum á að ríkja góður starfsandi og vinnufriður. Nemendum ber að virða sjálfsagðar og  

eðlilegar umgengnisreglur jafnframt því að hlýða fyrirmælum starfsfólks skólans í öllu  

skólastarfi.  

 

http://www.althingi.is/lagas/135b/2008091.html
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ee3c91b7-164b-46ab-9e21-59e3fd3720c2
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/utgafur/grunnskolar/stefnurogstefnumorkun/Verklagsreglur__vegna_brota___sk_lareglum.pdf
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Umgengni, samskipti og háttsemi 

• Sýnum kurteisi, vinsemd og virðingu.  

• Hlýðum fyrirmælum alls starfsfólks. 

• Sýnum tillitsemi og virðum rétt annarra. 

• Stöndum vörð um eigur skólans og þeirra sem þar starfa.  

• Slökkt skal á símum og spilurum í kennslustundum. Notkun myndavéla eða 

upptökutækja er óheimil á skólatíma nema með leyfi starfsmanna. 

• Tökum af okkur útiföt, þar með talið skófatnað og höfuðföt, áður en gengið er inn í 

kennslustofur og matsal. 

• Vegna slysahættu er notkun hvers kyns hjóla s.s. reiðhjóla, hjólabretta, hlaupahjóla, 

línuskauta og vélknúinna ökutækja óheimil á skólalóð á skólatíma. Fyrrnefnd farartæki 

skulu geymd í hjólastöndum og vera læst á ábyrgð eiganda. Samkvæmt lögum ber að 

nota þar til gerðan öryggisbúnað á farartækjum.  

• Aðeins má vera í snjókasti á afmörkuðum svæðum, þ.e. á grassvæði sunnan megin við 

skólann. Nemendur 1.-3. bekkja eiga ekki að vera í snjókasti á skólatíma. 

• Í Foldaskóla er andlegt og líkamlegt ofbeldi ekki liðið. 

• Nemendum ber að vera á skólasvæði á skólatíma. 

• Óheimilt er að koma með barefli, eggjárn, eldfæri, sprengiefni, skotelda eða aðra hluti 

sem geta valdið skaða eða ótta í skólanum eða á skólalóð. 

Viðbrögð við brotum á reglum varðandi umgengni, samskipti og háttsemi: 

• Starfsmaður ræðir við nemanda sem fær tækifæri til að bæta ráð sitt og koma með 

tillögu að því sem betur hefði mátt fara. 

• Ef nemandi fer ekki eftir reglum og breytir ekki hegðun sinni við ábendingu 

starfsmanns er brotið skráð á þar til gerða miða og umsjónarkennari fer yfir málið með 

nemanda. 

• Nemandi er tekinn út úr aðstæðum. 

• Ef nemanda er vísað úr aðstæðum skal hann bíða á skrifstofu skólans þar til 

viðkomandi kennari hefur tækifæri til að leysa málin með honum. Ef viðunandi 

niðurstaða næst ekki skal kennari vísa málinu til umsjónarkennara/stjórnanda og 

upplýsa foreldra. 

• Nemandi sem sætir þessum viðurlögum kemst aftur inn í kennslustund þegar hann er 

tilbúinn að bæta ráð sitt og hefur rætt við kennarann. 

• Brot við banni á óæskilegum búnaði s.s. síma, upptökutækjum og spilurum varðar 

upptöku viðkomandi tækis og þurfa forráðamenn að sækja það í skólann.  

• Ef ekki næst viðunandi lausn er kallað eftir því að foreldri sæki viðkomandi nemanda í 

skólann. Fundað er með forráðamanni áður en nemandi kemur aftur til skóla. Á fundi 

með skólastjórnanda, námsráðgjafa, umsjónarkennara, viðkomandi kennara og  

forráðamanni þarf nemandinn sjálfur að lýsa vilja sínum til að koma aftur í skólann og 

gera bragarbót. Taka þarf tilliti til aldurs og þroska nemandans.  

• Skólastjóri getur vísað nemanda úr skóla í allt að fimm daga vegna alvarlegra brota. 

• Ef um ótímabundinn brottrekstur er að ræða taka skólayfirvöld (SFS) við máli  

nemandans. 
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Reglur um skólasókn og ástundun nemenda  

Í upphafi skólaárs og við annaskil eru allir nemendur með fullnægjandi skólasókn. 
Fjarvistarstig eru gefin vegna óheimilla fjarvista og óstundvísi eftir ákveðnu kerfi.  
Óstundvísi er eitt fjarvistarstig (1) og óheimil fjarvist er tvö fjarvistarstig (2).  Fjarvistarstig 
fyrir óstundvísi er gefið þegar kennari er mættur til kennslu og nemandi ekki mættur. Tvö 
fjarvistarstig eru gefin fyrir fjarvist þó nemandi mæti í seinni helming kennslustundar.  
Skólasókn nemenda sem eru komnir með 40 fjarvistarstig er vísað til nemendaverndarráðs 
skóla. 
Þó meginreglan sé sú að fylgja beri þessum viðmiðum skulu starfsmenn skóla ævinlega leggja 
faglegt mat á aðstæður nemenda og taka tillit til aldurs þeirra og þroska. 
 

Stigagjöf 

Þegar nemandi hefur fengið 10 fjarvistarstig  
 

Umsjónarkennari hefur samband við foreldra/forráðamanna í gegnum Mentor /Námfús og ræðir 
við nemandann. Ef ástæða er til hefur umsjónarkennari samband við foreldra/forráðamenn 
símleiðis eða boðar þá til fundar. Dagsetning viðtals og/eða símtals er skráð í Mentor/Námfús. 

 

Þegar nemandi hefur fengið 20 fjarvistarstig  
 

Umsjónarkennari boðar foreldra/forráðamenn til fundar ásamt nemanda, námsráðgjafa og 
skólastjóra eða fulltrúa hans. Gerð er áætlun um bætta skólasókn sem fundarmenn undirrita. 
Dagsetning fundar er skráð í Mentor/Námfús. 

 

Þegar nemandi hefur fengið 40 fjarvistarstig – umsjónarkennari vísar máli nemanda til 
nemendaverndarráðs 
 

Umsjónarkennari vísar málinu til nemendaverndarráðs. Skólastjóri eða fulltrúi hans boðar 
foreldra/forráðamenn, nemanda og þá sem hafa komið að málinu innan skólans til fundar þar sem 
leitað er lausna á vanda nemandans. Á fundinum er gerð aðgerðaráætlun sem allir fundarmenn 
undirrita. Dagsetning fundar er skráð í Mentor/Námfús.  
 

 

Þegar nemandi hefur fengið 60 fjarvistarstig – skólastjóri sendir tilvísun til Miðgarðs 
 

Skólastjóri eða fulltrúi hans sendir tilvísun til Viðbragðsteymis Miðgarðs sem boðar til fundar svo 
fljótt sem verða má með foreldrum/forráðamönnum og fulltrúum skóla. Markmiðið er að bregðast 
við með persónulegri aðstoð og ráðgjöf við nemanda með skoðun á námsumhverfi, líðan og 
félagslegum aðstæðum. 

 

Þegar nemandi hefur fengið 90 fjarvistarstig eða fleiri - skólastjóri vísar máli til Barnaverndar 
Reykjavíkur í samráði við Miðgarð 
 

Eftir umfjöllun í nemendaverndarráði sendir skólastjóri tilkynningu til Barnaverndar Reykjavíkur 
sem tekur við málinu skv. verklagsreglum Skóla- og frístundasviðs og Velferðarsviðs um ábyrgð og 
skyldur skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan vanda. Barnavernd leiðir þá teymi og 
ber ábyrgð á vinnu þess, sbr. verklagsreglu C, lið 8. 
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Hvernig tilkynna skal veikindi nemenda? 

Foreldrar tilkynni um veikindi barna sinna daglega fyrir upphaf skóladags. Tilkynna skal 

veikindin símleiðis til ritara skólans eða rafrænt í Mentor/Námfús.  Ef veikindin vara í nokkra 

daga (5 - 10 daga) er mögulegt að gera samkomulag við umsjónarkennara um skráningu.  Ef 

um langvinn veikindi er að ræða eða veikindadagar eru orðnir fleiri en 10 á skólaárinu áskilur 

skólastjóri sér rétt til að kalla eftir læknisvottorði. Skólastjóri metur hvort ástæða er til að 

senda tilvísun í viðbragðsteymi Miðgarðs. Þó meginreglan sé sú að fylgja beri þessum 

viðmiðum skal ævinlega leggja faglegt mat á aðstæður nemenda. 
 

Um langvinn veikindi gildir 17.gr. grunnskólalaga. 

 
Lög um grunnskóla; úr 17.gr.  Nemendur sem að mati læknis geta ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda eiga rétt til 

sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Sjúkrakennsla er á ábyrgð viðkomandi sveitarfélags. 

 

Hvernig sækja skal um tímabundið leyfi?     

Foreldrum eða forráðamönnum ber að sækja um leyfi fyrir börn sín með góðum fyrirvara.   

Ef um lengra leyfi en einn dag er að ræða ber að sækja um það skriflega á þar til gerðu 

eyðublaði sem vistað er á heimasíðu skólans og tekur leyfið gildi þegar skólastjóri/staðgengill 

hans hefur samþykkt leyfið.    

Ef sótt er um leyfi fyrir nemanda í lengri samfelldan tíma en 5 daga eða leyfisdagar eru orðnir 

fleiri en 10 á skólaárinu ber foreldrum/forráðamönnum að sækja um leyfið skriflega og eiga 

fund með skólastjóra eða staðgengli hans og gera grein fyrir ástæðum fjölda leyfisdaga. Að 

öðrum kosti er skráð fjarvist hjá nemandanum. 

 

Leyfi frá skóla telst tímabundin undanþága frá skólaskyldu barns. Foreldrar bera 

ábyrgð á námi nemenda meðan þeir eru í leyfi sbr. 15.  grein grunnskólalaga.  

 
Lög um grunnskóla; úr 15.gr.  Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum 

eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn 
vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur. 

 

Ef í ljós kemur að sótt er ítrekað um leyfi eða tilkynnt eru veikindi fyrir nemanda í einstakri 

námsgrein ber umsjónarkennara að kanna ástæður þess hjá foreldrum/forráðamönnum.  

 
Lög um grunnskóla; úr 13.gr.  Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda sinna og 

þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla 

samstarf skóla og heimila.  

 

 

Umhverfi, hollusta og öruggar lífsvenjur 

• Sýnum jörðinni umhyggju og tökum virkan þátt í mikilvægum umhverfisverkefnum.  

• Berum umhyggju fyrir eigin heilsu og höfum jákvæð áhrif á aðra. Virkni, metnaður og 

þátttaka skila bestum árangri. 

• Komum með hollt nesti og hreyfum okkur daglega. 

• Neytum ekki sætinda og gosdrykkja á skólatíma. 

• Virkjum skynsemina og notum hjálma og endurskinsmerki. 

• Mætum úthvíld í skólann. 

• Notkun tóbaks og annarra ávana- og fíkniefna er með öllu óheimil í eða við skólann 

eða nokkurs staðar þar sem nemendur eru á vegum skólans. 
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Viðbrögð við brotum á reglum varðandi umhverfi, hollustu og öruggar lífsvenjur 

• Ef nemandi kemur ítrekað með óhollt nesti og/eða ef að nemandi er ítrekað vansvefta 

hefur umsjónarkennari samband við forráðamann og bendir á mikilvægi hollrar fæðu 

og hvíldar fyrir grunnskólabörn. Ef ástand breytist ekki þrátt fyrir tilmæli hans er máli 

vísað til nemendaverndarráðs. 

• Sælgæti og gos er gert upptækt. 

• Ef nemandi verður uppvís að neyslu hvers konar tóbaks og/eða annarra ávana- og 

fíkniefna er honum vísað heim og mætir ásamt forráðamanni til fundar við stjórnanda 

næsta skóladag. 

• Farið er eftir Verklagsreglum vegna þjónustu við grunnskólanemendur með fjölþættan 

vanda (SFS og velferðarsvið sept. 2012) ef nemandi verður uppvís að neyslu 

fíkniefna. 

 


