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Skólareglur 
a) Við sýnum hvert öðru og umhverfinu virðingu og tillitssemi. 

b) Við erum kurteis, hjálpsöm og vinnum saman. 

c) Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks. 

d) Við mætum stundvíslega í skólann með viðeigandi námsgögn. 

e) Við göngum í skólanum og notum inniröddina. 

f) Við förum vel með eigur skólans og annarra. 

g) Við geymum síma og önnur raftæki heima eða í tösku og notum þau 

ekki nema með leyfi. Mynd- og hljóðupptökur eru óheimilar nema 

með leyfi starfsfólks. 

h) Við komum ekki með gos, snakk og sælgæti í skólann. 

i) Við þolum ekkert ofbeldi, stríðni né einelti. 

j) Reykingar og notkun annarra vímuefna er óheimil í skólanum og á 

skólalóð. 

k) Nemendum er ekki heimilt að yfirgefa skólalóðina nema með leyfi 

starfsmanns.  

 

Skólareglur gilda í öllu skólastarfi, í skólahúsinu, félagsheimili, 

skólabílnum, skólalóðinni og í öllum ferðum á vegum skólans. 
 
 

Skólareglur, viðurlög og ferli við brotum á þeim eru samin með hliðsjón af lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 en þar segir í upphafi 14. greinar. Nemendur bera ábyrgð á 

eigin námi og framkomu sinni og samskiptum með hliðsjón af aldri og þroska. 

Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks skóla í öllu því sem skólann 

varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengisreglum í samskiptum við 

starfsfólk og skólasystkin. 
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Ferli agamála grunnskólanemenda 
 

Brot á skólareglum eða hegðun nemenda er ábótavant 

 

1. Kennari hvetur nemanda til að bæta sig.  

Samskipti skráð í Námfús. 

 

2. Kennari hefur samband við foreldra/forráðamenn og hvetur 

foreldra/forráðamenn til að aðstoða nemandann til að bæta sig. 

Samskiptin eru skráð í Námfús. 

 

3. Umsjónarkennari skráir og kortleggur málið, leitar frekari 

upplýsinga og óskar eftir sérfræðiaðstoð ef með þarf. 

 

4. Við ítrekuð eða alvarleg brot heldur skólastjóri formlegan fund með 

foreldrum/forráðamönnum nemanda og umsjónarkennara þar sem 

hvatt er til umbóta og gerð er uppbyggingaráætlun. Fundargerð er 

skráð og fundarmenn samþykkja með undirskrift. Fundurinn og 

ákvarðanir hans eru skráðar í Námfús. 

 

5. Skólastjóri leggur málið fyrir nemendaverndarráð til kynningar og 

umfjöllunar, málið skráð í Námfús. 

 

6. Nemendaverndarráð leggur til úrbætur í samráði við 

foreldra/forráðamenn. 

 

7. Máli vísað til barnaverndar. 

 

8. Leysist mál ekki á fyrri stigum og/eða sé brotið mjög alvarlegt skal 

vísa nemanda úr skóla. 
 


