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Skólareglur

Skólinn er vinnustaður nemenda, kennara og annarra starfsmanna. Þar hafa allir
ákveðin réttindi en öllum réttindum fylgja ákveðnar skyldur. Í skólanum eiga allir rétt á
því að þeim líði vel, og fá tækifæri til að þroskast og læra á sínum forsendum. Þar
hafa líka allir þær skyldur að sýna öðrum kurteisi og tillitsemi.
Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og framkomu sinni og samskiptum með hliðsjón
af aldri. Nemendur eiga rétt á að vita til hvers er ætlast af þeim, að hlustað sé á þá og
tekið tillit til skoðana þeirra.
Nemendum bera að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks skólans í öllu sem
skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengisreglum í
samskiptum við starfsfólk og skólasystkin (úr lögum um grunnskóla).
Við gerum hinsvegar öll mistök og það er í lagi því við ætlum að læra af þeim. Ef
mistökin eru alvarleg þarf maður að taka afleiðingum þeirra en það er hluti af því að
læra að bæta fyrir mistökin sín.
Skólareglur.
Skólareglur snúast um þau samskipti sem við eigum dags daglega og byggja á
almennum siðareglum. Einnig eiga þær að tryggja líkamlegt og andlegt öryggi allra í
skólanum. Að temja sér að fara eftir þessum reglum er hluti af því að þroskast og
fullorðnast og verða ábyrgur þegn í lýðræðislegu samfélagi. Þær gilda hvar sem
nemendur eru á vegum skólans. Skólareglur verða kynntar nemendum sérstaklega í
upphafi hvers skólaárs.
1. Almenn umgengni
Við göngum vel og snyrtilega um skólann og umhverfi hans.
Við förum vel með eigur okkar og annarra.
Við virðum vinnufrið og forðumst hlaup og háreysti innandyra.
Við erum á skólalóðinni á skólatíma, nema með sérstöku leyfi foreldra eða starfsfólks
skólans.
2. Samskipti
Við stuðlum að jákvæðum samskiptum.
Við komum fram við hvert annað af kurteisi og vinsemd.
Við förum að fyrirmælum starfsfólks og tökum tillit hvert til annars.

3. Ástundun
Við ætlum að gera okkar besta.
Við mætum stundvíslega í kennslustundir með viðeigandi námsgögn og fatnað.
Við virðum kennslustundir sem dýrmætan vinnutíma.
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Við finnum leiðir til að gera það sem ætlast er til af okkur, í kennslustundum og
heimanámi/þjálfun.
4. Hollusta og heilbrigði
Við mætum úthvíld í skólann.
Við metum heilbrigt líferni og komum með hollt nesti í skólann.
Við neytum sælgætis og gosdrykkja aðeins við sérstök tilefni.
5. Notkun tækja
Við í 8.–10. bekk notum síma í kennslustundum með leyfi kennara.
Við í 1.–7. notum ekki síma á skólatíma.
Við í 1.–10. bekk megum koma á hjólum, hjólabrettum eða hjólaskautum í skólann –
en notum þau ekki á skólatíma.
Minnt er á að skv. umferðalögum skulu börn yngri en 7 ára ekki hjóla ein á akbraut
og að börnum yngri en 15 ára er skylt að nota öryggishjálma við hjólreiðar. Foreldrar
bera ábyrgð á að því sé framfylgt. Skólinn ber ekki ábyrgð á tækjum og öðrum
verðmætum nemenda.

Niðurlag
Starfsmenn skóla og forráðamenn nemenda skulu stuðla að því að nemendur virði
reglur skólans.
Kennurum í samvinnu við nemendur er frjálst að setja sínar eigin reglur –
bekkjarsáttmála.
Viðbrögð - skýr mörk
1. stig
Ef það kemur í ljós að einstaklingur er valdur að truflun í kennslustund eða gerist á
annan hátt brotlegur við skólareglurnar, ber kennara eða starfsmanni að ræða við
nemandann einslega. Nemanda gefst tækifæri til að leiðrétta og bæta fyrir brot án
frekari beitingar viðurlaga. Kennari, umsjónarkennari, námsráðgjafi eða annar
starfsmaður skólans geta aðstoðað nemandann við að leysa úr sínum málum.
2. stig
Breyti nemandi ekki hegðun sinni eða við ítrekuð brot á skólareglum er skilaboðum
komið til umsjónarkennara. Málið skráð í Mentor. Foreldrum/forráðamönnum tilkynnt
um vandann og óskað eftir að þeir taki þátt í lausn hans.
3. stig
Beri samstarf við foreldra/forráðamenn ekki árangur leitar umsjónarkennari til
skólastjóra sem ræðir við nemandann. Framvinda máls skráð í Mentor og tilkynnt
foreldrum.
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4. stig
Beri viðtal við skólastjóra ekki árangur, kallar skólastjóri foreldra/forráðamenn til
fundar, þar sem reynt er að komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig best er
að leysa vandann. Skráð í Mentor. Hægt er að leita aðstoðar sérfræðiþjónustu skóla
s.s. námsráðgjafa, sálfræðings og/eða nemendaverndarráðs. Ef sú leið er valin, er
slíkt gert með samþykki foreldra/forráðamanna.
Skýr mörk / alvarleg brot
Fari nemandi yfir skýru mörkin, sem í okkar skóla eru: skemmdarverk,
þjófnaður, vopnaburður, ofbeldi, alvarlegar hótanir, vímuefnanotkun, eða önnur
alvarleg óásættanleg hegðun. Þá er nemanda almennt vísað heim í einn dag og
foreldrum gert viðvart. Sú ráðstöfun telst ekki brottvísun úr skóla. Komi hins vegar
brottvísunar úr skóla eiga nemandi og forráðamenn hans rétt á málsmeðferð
samkvæmt 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

