Viðbrögð við
ófullnægjandi
skólasókn.
Fjarvistir
2-4 fjarvistir
Umsjónarkennari
ræðir við nemanda og
heyrir í foreldrum til að
leita skýringa.

Virðing – jákvæðni – metnaður

10-14 fjarvistir
5-9 fjarvistir
Umsjónarkennari
heyrir í foreldrum og
boðar þá á fund
ásamt nemanda þar
sem farið er yfir
stöðuna og
lausnir/umbætur
ræddar.

Málinu vísað til
stjórnenda. Lausna
leitað í samráði við
foreldra og umsjónarkennara. Málinu vísað
til Barnaverndar gerist
þess þörf.
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15+ fjarvistir
Málinu vísað til
nemendaverndarráðs
sem tekur ákvörðun um
úrlausn. Málið tilkynnt
til Barnaverndar sem
leitar lausnar ásamt
skólaþjónustu.
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Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda…
Samkvæmt 19. gr. laga um grunnskóla bera foreldrar ábyrgð á því að börn þeirra sæki skóla.
Skólastjóra ber að vísa ófullnægjandi skólasókn nemenda til fræðslu- og barnaverndaryfirvalda. Mikilvægt er að skoða hvert mál fyrir sig og meta stöðuna út frá stöðu hvers og eins
og eiga í góðri samvinnu við heimilin. Hér að ofan eru viðmið um viðbrögð við ófullnægjandi
skólasókn. Mikilvægt er að skoða tilkynningar um leyfi og veikindi samhliða fjarvistum þegar
grunur um skólasóknarvanda vaknar og áætla viðbrögð út frá stöðu hvers og eins nemanda.

Viðbrögð við
ófullnægjandi
skólasókn.
Veikindi og
leyfi 5- 9 dagar
Umsjónarkennari
ræðir við nemanda og
heyrir í foreldrum til að
leita skýringa.
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Virðing – jákvæðni – metnaður

15-19 dagar
10-14 dagar
Stjórnendur og
skólahjúkrunarfræðingur upplýstir
um stöðuna, sem
hafa samband við
foreldra.
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Umsjónarkennari
boðar til fundar með
foreldrum og
stjórnanda.
Nemendaverndarráð
upplýst um stöðu
mála.
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20-29 dagar
Máli vísað til
nemendaverndarráðs.
Stjórnandi ásamt
umsjónarkennara og
skólaþjónustu boðar
foreldra til fundar þar
sem málin eru rædd og
sett fram áætlun.

Veikindi ber að tilkynna
daglega til ritara og getur
skóli óskað eftir vottorði sé
nemandi veikur í meira en
einn dag.
Umsóknir um leyfi þurfa að
berast með góðum
fyrirvara.

Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda…
Samkvæmt 19. gr. laga um grunnskóla bera foreldrar ábyrgð á því að börn þeirra sæki skóla.
Skólastjóra ber að vísa ófullnægjandi skólasókn nemenda til fræðslu- og barnaverndaryfirvalda. Mikilvægt er að skoða hvert mál fyrir sig og meta stöðuna út frá stöðu hvers og eins
og eiga í góðri samvinnu við heimilin. Hér að ofan eru viðmið um viðbrögð við ófullnægjandi
skólasókn. Mikilvægt er að skoða tilkynningar um leyfi og veikindi samhliða fjarvistum þegar
grunur um skólasóknarvanda vaknar og áætla viðbrögð út frá stöðu hvers og eins nemanda.

