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sviðs er gerð) og þeir koma í vitnisburðarviðtöl með börnum 
sínum. Árlega er lögð fyrir könnun um mötuneyti skólans sem for-
eldrar svara. Niðurstöður eru birtar á heimasíðu skólans (http://
grundaskoli.is/um-skolann/mat-a-skolastarfi/).

Starfsmenn koma í starfsmannasamtöl þar sem farið er yfir 
flesta þætti starfsins. Niðurstöður eru birtar á heimasíðu skólans 
(http://grundaskoli.is/um-skolann/mat-a-skolastarfi/).

Skólareglur og viðbrögð við brotum á skólareglum
Hver grunnskóli skal setja sér skólareglur sem skylt er að fara 

eftir. Skólastjóri, kennarar og aðrir starfsmenn, nemendur og for-
ráðamenn þeirra skulu í sameiningu kosta kapps um að starfsandi 
og skólabragur í skólanum sé sem bestur og eiga skólareglur að 
stuðla að því. (2.gr.) 

Í reglugerðinni er kveðið á um að skólastjóri skuli hafa for-
göngu um að skólareglur séu settar. Reglurnar skulu unnar í sam-
vinnu við fulltrúa nemenda og foreldra. Skólareglurnar skulu 
kynntar og afhentar nemendum og forráðamönnum þeirra og 
birtar í skólanámskrá skólans. Þær skulu vera skýrar og afdrátta-
lausar og í þeim skal koma skýrt fram hvernig skólinn hyggst 
bregðast við brotum á reglunum. 

Skólareglur skulu kveða á um almenna umgengni, samskipti, 
stundvísi, ástundun náms og heilbrigðar og hollar lífsvenjur í 
samræmi við ákv. aðalnámskrár grunnskóla. Nemendum er skylt 
að fara eftir skólareglum og hlíta fyrirmælum starfsfólks skólans, 
meðan þeir dvelja í skólanum og í öllu starfi á vegum skólans. 
Umsjónarkennarar fjalla um skólareglurnar með nemendum sínum 
eins oft og þurfa þykir og einnig í foreldraviðtölum og á foreldra-
fundum. 

Samkvæmt reglugerðinni er heimilt í undantekningartilfellum 
að beita þeim hámarksviðurlögum að víkja nemanda úr kennslu-
stund eða kennslu það sem eftir lifir dagsins ef hann hefur valdið 
verulegri truflun og ekki látið skipast við áminningu kennara. 
Tryggja skal þá að nemandinn sé í umsjá starfsmanns á vegum 
skólans.

Ætíð skal gera forráðamönnum grein fyrir agabrotum barns síns 
svo og umsjónarkennara og beitingu viðurlaga og skal ætíð gefa 
nemanda og forráðamanni tækifæri á að tjá sig ef um ítrekað brot 
á skólareglum er að ræða. Ávallt skal hafa samstarf við forráða-
mann nemanda um úrlausn mála. 

Við alvarleg, endurtekin brot nemanda skal umsjónarkennari 
leita orsaka þess og reyna að ráða bót á því. Verði samt ekki
breyting á til batnaðar skal umsjónarkennari leita aðstoðar 
skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans, ávallt í samráði við 
forráðamenn nemenda. 

Ef allt um þrýtur og nemandi lætur sér enn ekki segjast, ef 
ítrekað brot hans á skólareglum eru alvarleg, eða hann stefnir 
eigin eða annarra lífi eða heilsu í hættu innan skólans, má vísa 
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nemenda um stundarsakir úr skóla á meðan reynt er að finna 
lausn á máli hans. (8.gr.)

Takist ekki að leysa málið innan skólans á viku, vísar 
skólastjóri því til úrlausnar starfsmanna Skóla- og frístunda-
sviðs Akraneskaupstaðar sem taka málið til meðferðar.

Verklagsreglur Grundaskóla vegna agabrota
Agabrot, almennt 

Brjóti nemandi reglur skólans, truflar kennslu ítrekað eða er 
sjálfum sér og/eða öðrum til vandræða skal eftirfarandi ráðum 
beitt: 

1) Viðkomandi kennari ræðir við nemandann og veitir umsjónar-
kennara upplýsingar um gang mála 

2) Viðkomandi kennari ræðir við foreldra 
3) Umsjónarkennari kallar foreldri og nemanda til viðtals með 

öðrum kennurum ef með þarf 
4) Skólastjóri ræðir við nemanda og/eða foreldri 
5) Leitað úrræða/aðstoðar sérfræðinga 
6) Viðtal um frekari aðgerðir

Agabrot, reykingar 
Fylgt er eftir þeim reglum, sem eru í lögum um tóbaksvarnir, að 

nemendur og starfsmenn reyki ekki í eða við skóla á skólatíma né 
á skemmtunum á vegum skólans. Gildir þetta bæði um skólalóð 
og nágrenni skólans ef nemandi á að vera í skólatíma eða er í 
frímínútum. Við fyrsta brot er rætt við nemanda og brot tilkynnt 
heim. Við annað brot er nemandi kallaður til viðtals ásamt foreldri 
og rætt um framhaldið. 

Agabrot, áfengisneysla 
Verði nemandi staðinn að áfengisneyslu í eða við skólann, á 

skólaskemmtun, nemendaferðum eða öðru skólastarfi skal um-
svifalaust hringt til foreldris/forráðamanns og hann látinn sækja 
viðkomandi nemanda. Málið skal síðan tekið til afgreiðslu á fundi 
foreldra/forráðamanns og viðkomandi nemanda svo fljótt sem 
mögulegt er. Ef um ítrekað brot er að ræða skal um það fjallað 
skv. reglugerð um skólareglur og meðferð agabrota almennt sbr. 
hér að ofan.

Brottvísun úr kennslustund 
Nemandi sem sendur er úr kennslustund skal ávallt sendur á 

ákveðinn stað, þar sem hann bíður viðtals við kennara að kennslu-
stund lokinni. Þetta getur verið til skólaliða, til skrifstofu og/eða 
til deildarstjóra eða skólastjóra.
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