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Inngangur 
 

Hver skóli skal semja skólanámskrá þar sem gerð er grein fyrir því hvernig skólinn nýtir það 

svigrúm til ákvarðana og athafna sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá og skólastefna 

viðkomandi sveitarfélags veitir.   

Skólanámskrá er nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrár og í henni gefst kostur á að laga 

opinber fyrirmæli að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum og gera grein fyrir því 

hvernig þær aðstæður eru nýttar til að efla nám og kennslu. 

Í skólanámskrá er gert grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggist á og þar eru útfærð 

þau almennu viðmið sem sett eru í aðalnámskrá. 
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1. Starfsemi skólans frá stofnun hans og helstu atriði í þróun 

skólans frá upphafi,  

 

Talið er að almenn barnakennsla hafi hafist á Djúpavogi haustið 1888 en það var ekki fyrr en 

um áramótið 1914-1915 sem kennsla hófst í Gamla skólanum en hann stóð á melnum milli 

Hlíðarendakletts og gömlu Ekru, þar sem nú stendur hús Landsbankans.  Í þessu húsi var 

kennt til 1953 – 1954 en um þau áramót var flutt í nýtt skólahúsnæði við rætur 

Bóndavörðukletta þar sem skólinn stendur enn, þó byggt hafi verið við hann tvisvar sinnum. 

Frá árunum 1954 – 1985 var skólahúsið einnig notað til ýmiss konar félagsstarfsemi.  

Fljótlega fór þó að þrengja að nemendum og starfsfólki í skólanum og haustið 1977 var ný 

álma tekin í notkun, norðan við elsta hlutann og 1982 var önnur viðbygging vígð, syðra megin 

og hýsti hún í upphafi héraðs- og skólabókasafnið. 

 

Heimavist var byggð við skólann og var hún tekin í notkun 1987.  Í henni dvöldu nemendur úr 

dreifbýli (12-16 ára) en aðrir skólar voru reknir í sveitarfélaginu, einn í Hamraborg og annar á 

Kerhömrum.  Skólanum í Hamraborg var lokað 1993 og á Kerhömrum 1996.  Síðan þá hefur 

nemendum úr dreifbýli verið keyrt í skólann að morgni og heim seinni part dags. 

 

Nýtt íþróttahús var tekið í notkun 1995 og ný innisundlaug vígð haustið 2003.  Segja má að 

aðstaða til íþróttaiðkunar sé mjög góð en enn á ný herja þrengslin á aðrar námsgreinar, 

sérstaklega list- og verkgreinar.  Heimilisfræði og textílmennt eru kennd í húsi í eigu Hótels 

Framtíðar, sem ber nafnið Helgafell.  Það var upphaflega byggt sem Dvalarheimili fyrir eldri 

borgara.  Þeirri starfsemi var hætt og hefur skólinn leigt aðstöðu af Hótelinu nú um nokkur ár.  

Myndmenntastofa í skólanum er engin heldur er samnýting á bekkjarstofu og 

myndmenntastofu nauðsynleg og smíðakennsla fer fram í litlu timburhúsi austan við 

aðalbyggingu skólans. 

 

Fræðslunefnd og sveitarstjórn Djúpavogshrepps skoða nú möguleika á því að byggja enn einu 

sinni við skólann en það er alveg ljóst að það þarf að gerast fyrr en seinni eigi sveitarfélagið 

að vera að fullu í stakk búið til að sinna lögbundinni kennslu í list- og verkgreinum. 

 

 

2. Stefnu skólans; gildi, uppeldis- og kennslufræðilega stefnu og 

kennsluhætti,  

 

Í Djúpavogsskóla skiptir vellíðan nemenda okkur mestu máli.  Skólinn á að vera öruggt skjól, 

þar sem börn eiga að geta stundað nám og þar á þeim að líða vel.  Nemendur eiga að fá 

tækifæri til að þroskast og dafna og þeir eiga að fá tækifæri til að afla sér þekkingar, hæfni og 

leikni.  Skólinn þarf að styrkja sjálfstraust nemenda og auka þeim víðsýni og samstarfshæfni. 

Þannig geta þeir á farsælan hátt tekist á við lífið í síbreytilegu samfélagi nútímans og lagt sitt 

af mörkum til að bæta það.  

Djúpavogsskóli tekur þátt í átaki skóla á Austurlandi sem miðar að því að bæta námsárangur 

nemenda, sérstaklega í íslensku og stærðfræði.  Átakinu er stýrt af Skólaskrifstofu 

Austurlands.  Áætlað er að því ljúki formlega 2020.  Djúpavogsskóli er að innleiða 

kennsluaðferðir Byrjendalæsis og hófst sú vinna 2014 auk þess sem við hófum innleiðingu 

kennsluaðferðarinnar Orð af orði haustið 2016. 

Í Djúpavogsskóla er unnið að því innleiða hugmyndafræði Cittaslow inn í skólann en 

sveitarfélagið Djúpavogshreppur varð aðili að hreyfingunni 2013.  Markmið Cittaslow-
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hreyfingarinnar eru að auka lífsgæði og ánægju fólks og leggja áherslu á sérstöðu, fjölbreytni 

og virðingu. Leiðir að þessum markmiðum snúast t.d. um að sporna við einsleitni og að 

vernda náttúru og menningarminjar.  Þá þykir mikilvægt að fegra og bæta umhverfið, nota 

nýjustu tækni í þágu samfélagsins, efla staðbundna menningu og framleiðslu.  Þessum þáttum 

skal vinna að en um leið sporna við hraða, auka öryggi og aðgengi, sem og gestrisni, kurteisi 

og vinsamlegt viðmót. 

 

3. Útfærslu skólans á grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum 

grunnskólalaga,  

Skv. aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 eru grunnþættir menntunar sex.  Þeir eru: 

 læsi  

 sjálfbærni  

 heilbrigði og velferð  

 lýðræði og mannréttindi  

 jafnrétti  

 sköpun.  

 

Grunnþættir menntunar eiga að vera leiðarljós í öllu námi og starfsháttum grunnskólanna. Í 

Djúpavogsskóla eru þeir fléttaðir inn í allt skólastarfið og inn í nám og störf nemenda. 

Djúpavogsskóli starfar eftir lögum um grunnskóla og leitast starfsfólk eftir fremsta megni að 

fara eftir þeim reglum og lögum sem grunnskólinn fellur undir. 

 

4. Markmið náms í ljósi ákvæða aðalnámskrár 

Í nýrri aðalnámskrá er fjallað um hvað felst í menntun og mikilvægi hennar fyrir 

einstaklinginn og samfélagið í heild sinni. Þar kemur m.a. fram að almenn menntun eykur 

hæfni einstaklingsins til að leysa verkefni daglegs lífs og eflir skilning einstaklingsins á 

eiginleikum sínum og hæfileikum. Með því móti eykst hæfni hans til að leysa hlutverk sín í 

flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn einstaklings- og samfélagsmiðuð. Í námskránni 

er lögð áhersla á að nemendur kunni að sækja sér nýja þekkingu og leikni, jafnframt því að 

geta beitt þekkingu sinni 

Grunnskólum ber að mennta öll börn á árangursríkan hátt og er lögð sérstök áhersla á það 

meginhlutverk grunnskólans að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í þessu felst krafan 

um að nám, bæði bóklegu námi, verk- og listnámi, sé á forsendum hvers og eins nemanda. 

Námsumhverfi nemenda sé sem mest hvetjandi þar sem hann finnur til öryggis og fær notið 

hæfileika sinna.  Þetta á við um öll börn, fötluð og ófötluð, langveik, afburðagreind og börn 

með þroskaröskun, börn úr afskekktum byggðarlögum og börn úr minnihlutahópum sem skera 

sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. 

Nám í grunnskóla tekur mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og 

eins. Við allt skipulag skólastarfs og kennslu í Djúpavogsskóla ber að leggja þessi atriði til 

grundvallar. Það gerir kröfur um að kennari leggi sig fram um að kynnast hverjum þeim 

nemanda sem hann kennir, meti stöðu hans í námi og hafi bæði nemanda og foreldra hans 

með í ráðum um þau markmið sem stefnt skal að hverju sinni. Leggja skal áherslu á að 

foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna. 

Í umfjöllun um menntun og nám nemenda er hæfni lykilhugtak. Hæfni nemanda hvílir að 

mestu á leikni hans og þekkingu. Nemendur þurfa að vita hvað þeir vita og hvað þeir geta og 

vita hvernig best er að beita þekkingu sinni og leikni. Nemendur eiga að vera meðvitaðir um 
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mikilvægi þess að vera ábyrgur og skapandi í þekkingarleit sinni, ígrundi og rökstyðji. Hæfni 

er þannig meira en þekking og leikni, hún felur einnig í sér viðhorf og siðferðisstyrk, 

tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði. 

Í faggreinanámskrám koma fram hæfniviðmið sem stefnt er að sem flestir nemendur ná á 

skólagöngu sinni. Hæfniviðmiðin sem sett eru fram í námskrám ráðuneytisins ber skólum að 

útfæra og birta sem hluta af skólanámskrá. Kennarar skólans útfæra þau í þeim greinum sem 

þeir kenna hverju sinni í kennsluáætlunum sínum sem birtast inn á heimasíðu skólans. 

Búið er að rýna bæði aðalnámskrá og hugmyndafræði Cittaslow og tengja þetta tvennt saman 

til þess að gera innleiðinguna markvissari. 

 

5. Námsmat skólans og vitnisburðarkerfi  

Skv. aðalnámskrá grunnskóla ber að meta árangur og framfarir nemenda.  Megintilgangur 

námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður 

náð.  Námsmat á að veita nemendum og foreldrum, kennurum, viðtökuskólum og 

skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi hvers einasta nemanda.  Námsmat á að stuðla að 

jákvæðri hvatningu, örva nemendur til framfara og þá verði metið hverjir þurfi á sérstakri 

aðstoð að halda. 

Mikilvægt er að matsaðferðir séu fjölbreyttar.  Formleg námsmatsdagar eru tvisvar sinnum á 

ári; í lok haustannar í byrjun desember og í lok vorannar um miðjan maí. 

Í námsmati eru annars vegar metnar þær greinar sem kenndar eru í skólanum en hins 

vegar sú lykilhæfni sem lögð er til grundvallar í námi.  

Lykilhæfnin skiptist í fimm þætti skv. Aðalnámskrá grunnskóla.  Þeir eru þessir: 

1.      Tjáning og miðlun. Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir 

munnlega, skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál 

sitt skýrt og áheyrilega og  taka þátt í samræðum og rökræðum. 

2.      Skapandi og gagnrýnin hugsun. Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og 

úrvinnslu.  Hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita 

nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu. 

3.      Sjálfstæði og samvinna. Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir 

leiðsögn. 

4.      Nýting miðla og upplýsinga. Hæfni nemanda til að nýta margvíslega miðla í 

þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn 

hátt. 

5.      Ábyrgð og mat á eigin námi. Hæfni nemanda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja 

mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu.  

Nemendur og foreldrar fá formleg skil á námsmati tvisvar - þrisvar á skólaárinu  

Í viðtölum á umsjónarkennari námsmatsviðtal með nemanda og foreldrum. Þar eru 

lykilhæfniþættir fyrst og fremst metnir í samvinnu nemanda, foreldra og kennara og lögð 
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áhersla á að setja áframhaldandi markmið.  Í þessu viðtali er einnig fjallað um sérþarfir 

nemandans, farið yfir sérkennslu þar sem það á við og annað sem viðkemur námi og vellíðan 

barnsins. 

Á vorönn er annað námsmatsviðtal. Þar er fyrst og fremst horft til getu í einstaka 

námsgreinum en áfram unnið með lykilhæfniþættina. Nemendur hafa tekið formleg 

haustannarpróf og liggja einkunnir úr þeim.  

Við lok hvorrar annar fær nemandi vitnisburðarblað þar sem fram kemur staða bæði í 

lykilhæfni og einstaka greinum.  Í lykilhæfni er gefið í bókstöfum A-B-C og í 1.-10. bekk fá 

nemendur einkunnirnar A, B+, B, C+, C og D. 

Einstaklingsmiðað nám 

Með einstaklingsmiðun er brugðist við þörfum hvers nemanda. Þær eru ólíkar og í 

einstaklingsmiðuðu námi metur kennari hvers nemandi þarfnast og hvort viðkomandi fái nám 

við hæfi. Athyglinni er beint að því hvort nemandinn þurfi að þjálfa hæfni með meiri hóp- eða 

samvinnu, hvort hann þurfi sérstuðning á einhverju sviði o.fl. Þegar þörfin hefur verið greind 

er lögð áhersla á að viðkomandi fái viðfangsefni við hæfi. 

Nemendur læra ekki allir það sama á sama tíma heldur fást þeir við ólík viðfangsefni eða 

nálgast sama viðfangsefnið á ólíkan hátt. Hver og einn vinnur á eigin hraða, einstaklingslega, 

í paravinnu eða hópvinnu. Talsverð áhersla er lögð á ábyrgð nemenda á eigin námi, að virkja 

áhuga þeirra og að þeir séu virkir þátttakendur. Vegna þess hve nálgunin í einstaklingsmiðuðu 

námi er fjölbreytt og viðfangsefnin oft ólík er mikilvægt að allar skráningar á framförum og 

verkefnum nemenda séu nákvæmar. 

 

6. Innra mat á árangri og gæðum,  

Skólinn hefur markvisst unnið að innra mati frá árinu 2001.  Fyrstu árin vann starfsfólk 

skólans að því að búa til spurningalista út frá bæklingi sem Menntamálaráðuneytið gaf út árið 

1997.  Þar er kveðið á um áhersluþætti sem kanna þarf.  Frá árinu 2014 höfum við stuðst við 

spurningalista frá Skólapúlsinum.  Í lok hvers skólaárs er gefin út sjálfsmatsskýrsla, ásamt 

úrbótalista og er unnið í honum næsta og næstu skólaár á eftir.  Sjálfsmatsskýrslan er kynnt 

fyrir fræðslunefnd og sveitarstjórn ár hvert og hana má finna á heimasíðu grunnskólans. 

 

7. Áætlanir um umbætur og þróunarstarf,  

Í Djúpavogsskóla stendur nú yfir innleiðing á hugmyndafræði Cittaslow, en Cittaslow er 

hæglætishreyfing þar sem áhersla er lögð á að bæta lífsgæði og ánægju fólks.  Það er gert með 

því að veita hnattvæðingu, einsleitni  og hraðaáráttu viðnám og heiðra sérstöðu, vitund og 

sjálfbærni.   

Nemendur og starfsfólk vinna að því að koma hugmyndafræði Cittaslow inn í kennslu allra 

námsgreina þannig að hún verði órjúfanlegur þáttur í öllu starfi skólans.  Skólinn fékk tvo 

styrki, til að aðstoða við innleiðinguna, annan frá Evrópusambandinu – Erasmus + og hinn frá 

Kennarasambandi Íslands – Sprotasjóði.  Formleg innleiðing hófst haustið 2016 og verður 

henni fram haldið næstu árin. 

Þá er stefnt að því að skoða sérstakar aðferðir til uppeldis, t.d. Uppeldi til ábyrgðar og verður 

ákvörðun tekin á vordögum um það hvort lagt verður af stað í það verkefni eður ei. 
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8. Samstarf heimila og skóla, upplýsingamiðlun,  

Við skólann er starfandi foreldrafélag þar sem eru tengiliðir heimila og skóla.  

Umsjónarkennarar eru helstu tengiliðir skólans við foreldra og sjá um dagleg samskipti er lúta 

að námi og líðan nemenda.   

Þegar á þarf að halda stíga stjórnendur skólans inn í samstarfið og aðstoða við þau verkefni 

sem liggja fyrir hverju sinni.   

Foreldrar og aðrir forráðamenn eru alltaf velkomnir í skólann og eru haldnir opnir 

kynningarfundir í september ár hvert þar sem farið er yfir skólaárið.  

Foreldrafélagið hefur haldið utan um ákveðna atburði og hafa oft haft frumkvæði að því að fá 

leiksýningar fyrir nemendur. 

 

Foreldrar eru upplýstir um allar breytingar sem eiga sér stað í skólanum með eins góðum 

fyrirvara og mögulegt er.  Póstkerfi Mentor er notað til að senda tölvupóst á alla foreldra en 

einnig hefur síða foreldrafélagsins á Facebook reynst góð til að koma upplýsingum fljótt og 

örugglega til forráðamanna.  Þar sem margir nemendur eru af erlendu bergi brotnir eru allar 

upplýsingar sendar heim, bæði á íslensku og ensku. 

 

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægt í hugmyndafræði Cittaslow og áhersla lögð á 

virðingu í samskiptum.  Þrátt fyrir að Cittaslow hugmyndafræðin geri ráð fyrir hæglæti er 

einnig gert ráð fyrir hraða á sumum sviðum og að upplýsingar eigi að skila sér fljótt og vel. 

 

 

9. Samstarf við leikskóla og framhaldsskóla 

Mjög gott samstarf er milli grunn- og leikskólans.  Á hverju hausti áður en grunnskólinn hefst 

hittast deildarstjóri elstu nemenda, stjórnendur í grunnskólanum og umsjónarkennari 1. 

bekkjar á skilafundi.  Þar er farið yfir nemendahópinn sem er að hefja nám í grunnskólanum.  

Stuðningsfulltrúar og aðrir sem eiga erindi á þann fund sitja hann líka þegar þurfa þykir. 

 

Í skólanum er hefð fyrir því að hafa sérstaklega gott samstarf við Menntaskólann á 

Egilsstöðum  og Verkmenntaskóla Austurlands, en þeir, ásamt Framhaldsskólanum í Austur-

Skaftafellssýslu eru heimaframhaldsskólar okkar nemenda.  Nemendum 10. bekkjar (og 

stundum 9. bekkjar) er boðið í heimsóknir í ME og VA að vori og höfum við þegið þau 

heimboð.  Ekki hafa verið heimboð, né kynningar frá FAS en nemendum er sagt frá þeim 

skóla þegar verið er að ræða framhaldsnám.  

 

Nokkuð hefur verið um að nemendur sæki nám til Akureyrar og Reykjavíkur. 

 

Sérkennari og eða umsjónarkennari unglingastigs fylgja nemendum vel eftir.  Haft er 

samband við verðandi framhaldsskóla og námsráðgjafar þar upplýstir um þá nemendur sem 

við sendum til þeirra. 

 

 

 

10. Tengsl skóla við nærsamfélagið og hvernig nýta má það til 

náms og þroska,  

Grunnskólinn gegnir stóru hlutverki í sveitarfélaginu Djúpavogshreppur.  Skólinn er stór 

vinnustaður innan sveitarfélagsins og þar sem öll börnin í þorpinu ganga í skólann þá eiga 
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flestir íbúar einhver tengsl við skólann, hvort sem hlutverk þeirra er foreldri, amma, afi eða 

annar ættingi.   

Skólinn hefur alltaf verið opinn fyrir gestum og gangandi, börn úr öðrum sveitarfélögum hafa 

alltaf verið boðin velkomin í lengri eða skemmri tíma og þykir það til eftirbreytni og eftir því 

hefur verið tekið hvað gestrisni hér er mikil. 

Árshátíð skólans og aðrar uppákomur á vegum hans hafa alltaf verið vel sóttar og eru orðnar 

órjúfanlegur hluti af viðburðamenningu í þorpinu. 

 

11. Áætlanir  
Allar áætlanir skólans rýma vel við hugmyndafræði Cittaslow þar öryggi og skipulag er 

stór þáttur, áhersla er á vinaleg og kurteis samskipti auk þess leggur Cittaslow áherslu á 

bætta lýðheilsu o.fl. 
 

a) Móttaka nýrra nemenda  
 

Móttaka barns sem flyst í sveitarfélagið  
Þegar barn hefur verið skráð í skólann er mjög mikilvægt að allar upplýsingar berist fljótt til 

verðandi umsjónarkennara því hann þarf sem allra fyrst að gera ráðstafanir í sambandi við 

móttöku barnsins. Þetta á sérstaklega við um það ef barnið kemur inn á miðjum vetri.  

 

Skólastjóri þarf að:  

 Boða barn með foreldrum/forráðamönnum á fund í skólanum,  

 Sýna barni og foreldrum/forráðamönnum skólann og önnur mannvirki og kynna þau 

fyrir umsjónarkennara og öðru starfsfólki  

 Kynni þeim helstu reglur og starfshætti.  

 Gögn um nýja nemandann fylgja honum í Mentor.is varðandi stundvísi, einkunnir og 

ástundun.  

 Umsjónarkennari fái ítarlegar bakgrunnsupplýsingar um nemandann: námslegar, 

félagslegar og heilsufarslegar.  

 

Ef engar skriflegar upplýsingar fylgja barninu frá skólanum/kennaranum sem það kemur frá , 

þarf skólastjóri, deildarstjóri sérkennslu eða umsjónarkennari að hafa samband og fá þær. 

Öllum börnum fylgja einhverjar upplýsingar.  

 

Fyrsti skóladagurinn  
Þegar nemandi kemur fyrst í skólann ætti það að vera fyrsta verk móttöku- /umsjónarkennara 

nemandans að ganga úr skugga um að hann viti um, kennarastofu, salerni, fatahengi, 

verkgreinastofur og hvar er hægt að fá að hringja ef nauðsyn krefur og fleira. Kynna hann 

fyrir starfsfólki skólans. Einnig þarf að skýra vel út hvert hann leitar ef eitthvað bjátar á. Lesa 

þarf yfir skólareglur með nemandanum og sjá til þess að hann fái afrit af þeim með sér.  

Kennari þarf að undirbúa móttöku með bekknum. Það er áríðandi núna að kennarinn leggi 

mikla áherslu á að hver nemandi kynni sig með nafni.  

 

Það væri mög gott ef þessi fyrsti dagur færi meira eða minna í aðlögun fyrir nemandann. 

Kennarinn getur verið búinn að velja nemendur sem geta tekið barn inn í sinn vinahóp og 

auðvelda því að laga sig að nýjum aðstæðum. T.d.einhver úr sama hverfi. Í fyrstu 

frímínútunum þarf að tryggja að bekkjarfélagar passi upp á nýja nemandann og sjái til þess að 

hann sé ekki einn.  
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Dæmi um það hvernig kennari getur undirbúið bekkinn:  

Hvað heitir barnið?  

Hvar mun það búa?  

Hverjir búa nálægt og geta verið samferða í skólann?  

Hvaðan kemur barnið, á einhver ættingja þaðan?  

Hvað vitum við um staðinn?  

Hvað getum við gert svo að nýja nemandanum liði sem best?  

 

Umsjónarkennari þarf að fylgjast vel með nemandanum áfram, heyra í því hvernig honum 

líður, hvernig gengur félagslega o.fl. Margt af því sem á undan hefur farið, miðast við það að 

barnið komi inn í bekkinn á miðjum vetri. Að kennarinn hafi getað undirbúið bekkjarfélagana 

vel áður en barnið kemur í fyrsta skiptið. Þessu er oft öfugt farið, þ.e.a.s. oftar en ekki kemur 

barn inn í nýjan bekk að hausti. Þá er ekki hægt að undirbúa bekkjarfélagana eins mikið. 

Mikilvægt er þá að nýi nemandinn fái góða kynningu um skólann eins og áður kemur fram. 

Það er mjög sniðugt að gera það strax að morgni fyrsta skóladags þannig að kennarinn hafi 

einhverja stund til að segja börnunum frá væntanlegum bekkjarfélaga.  

 

 

„Tékklisti“   

Segja bekknum frá nýja nemandanum  

Segja öðrum kennurum frá nýja nemandanum  

Segja öðru starfsfólki frá nýja nemandanum  

Boða barn með foreldrum á fund í skólanum  

Fá nöfn, heimilisfang, öll símanúmer, hvar síðast í skóla og skrá í Mentor  

Sýna barni og foreldrum skólann, bekkjarstofu, snyrtingar, fatahengi,  kennarastofu, 

verkgreinastofur og íþróttahús  

Fara yfir helstu reglur og starfshætti í skólanum með foreldrum og nemanda  

Afhenda stundaskrá og kynna heimasíðu skólans  

Afla upplýsinga um nám og námsárangur í Mentor  

Afla upplýsinga um félagslegan bakgrunn nemanda hjá foreldrum og fyrrverandi kennara  

Kynna barnið fyrir starfsmönnum  

Kynna nemandann fyrir bekknum  

Undirbúa fyrstu frímínúturnar  

 

 

b) Áfengis- og fíknivarnir 
  

Áfengis- og fíknivarnir taka til almennra forvarna s.s. gagnvart tóbaki, áfengi, öðrum 

vímuefnum og annars konar fíkn.  

Starfsfólki Djúpavogsskóla ber skylda til þess að fræða nemendur og miðla upplýsingum 

varðandi fíkn. Markmiðið er að draga úr fjölda þeirra sem ánetjast reykingum eða öðrum 

vímuefnum sem og annarri fíkn. Fræðslan fer fram með fjölbreyttum hætti og koma margir 

aðilar að þeirri fræðslu, svo sem kennarar, hjúkrunarfræðingur og utanaðkomandi aðilar sem 

eru sérfræðingar á ákveðnum sviðum.  

 

 

 



 
 

11 
 

  

Leiðir í forvörnum  

 Að fræða nemendur um skaðsemi tóbaks, áfengis og annarra fíkniefna og afleiðingar 

af neyslu þessara efna. Sömuleiðis að fræða um annars konar fíkn t.d. netfíkn.  

 Stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og heilbrigðum lífsstíl nemenda svo að nemendur verði 

betur færir um að taka sjálfstæðar ákvarðanir án þess að láta undan félagslegum 

þrýstingi.  

 Leggja aukna áherslu á úrræði fyrir nemendur í áhættuhópum.  

 Hafa samvinnu við heimilin um forvarnir.  

 Fá gestafyrirlesara í heimsókn í skólann til að ræða við nemendur í tengslum við 

annað forvarnastarf  

 Hjúkrunarfræðingur kemur reglulega í skólann og sinnir meðal annars forvarnarstarfi. 

Forvarnarefni heilsugæslunnar, 6H, er notað við þá fræðslu.  
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Viðbrögð þegar upp kemur grunur eða vitneskja um fíkn  

 

Ferill vímuefnamála  

 Öll notkun tóbaks er bönnuð í og við skólann.  

 Foreldrum er gert viðvart ef nemandi verður uppvís að reykingum eða tóbaksnotkun.  

 Hafi starfsfólk skólans grun um að nemandi sé farinn að reykja eða nota tóbak eru 

foreldrar látnir vita um þann grun af umsjónarkennara.  

 Ef grunur um neyslu áfengis eða fíkniefna nemanda vaknar hjá starfsfólki skólans er 

umsjónarkennara og skólastjóra tilkynnt um málið og hefur hann eða skólastjóri 

samband við foreldra/forráðamenn nemanda. Hann bendir foreldrum á hvert þeir geti 

leitað eftir aðstoð.  

 Ef staðfestar upplýsingar liggja fyrir um neyslu nemanda á áfengi eða öðrum 

vímuefnum skal umsjónarkennari eða skólastjóri strax boða foreldra til fundar, kynna 

þeim málið og láta vita um framgang málsins.  

 Málinu er vísað til nemendaverndarráðs.  

 Skólastjóri tilkynnir barnaverndaryfirvöldum skriflega um málið.  

 Skóli og barnaverndaryfirvöld vinna saman að framgangi máls.  

 

Ferill annarra fíknimála  

 Ef fram kemur sterkur grunur um fíkn nemanda er umsjónarkennara eða skólastjóra 

tilkynnt um málið. Jafnframt hefur umsjónarkennari eða skólastjóri samband við 

foreldra viðkomandi nemanda og bendir foreldrum á hvert þeir geti leitað eftir aðstoð 

fagaðila.  

 Málinu er vísað til nemendaverndarráðs.  

 Skólastjóri tilkynnir barnaverndaryfirvöldum skriflega um málið.  

 Skóli og barnaverndaryfirvöld vinna saman að framgangi máls  

 

Skólastjóri og nemendaverndarráð sjá um öll mál sem tengjast vímuefnum og fíkn innan 

skólans.  

 

Hvert er hægt að leita þegar vandi steðjar að?  
Í Djúpavogsskóla er starfandi nemendaverndarráð sem bæði foreldrar og börn geta leitað til 

varðandi nám og líðan sem og erfiðleika tengdum fíkn. Fulltrúar í nemendaverndarráði leita 

til félagsþjónustu, skólahjúkrunarfræðings, læknis og sálfræðings hjá Skólaskrifstofu 

Austurlands.    
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c) Eineltisáætlun Djúpavogsskóla 
 

Skilgreining á einelti  

Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á 

einstaklingi sem á erfitt með að verjast. Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim 

afleiðingum að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis.  

 

Einelti birtist í mörgum myndum, það getur verið:  
Líkamlegt: Barsmíðar, spörk, hrindingar…  

Munnlegt: Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni…  

Skriflegt: Neikvæð tölvu- og símasamskipti, krot, bréfasendingar…  

Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi…  

Efnislegt: Eignum stolið, þær eyðilagðar…  

Andlegt: Þvingun til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd og sjálfsvirðingu…  

 

Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem 

gerist svo hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni 

eineltis   

 

Hugsanlegar vísbendingar um einelti:  

 

Tilfinningalegar  
• breytingar á skapi  

• tíður grátur, viðkvæmni  

• svefntruflanir, martraðir  

• breyttar matarvenjur, lystarleysi - ofát  

• lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði  

• depurð, þunglyndiseinkenni, sjálfsvígshugsanir  

 

Líkamlegar  
• líkamlegar kvartanir t.d. höfuðverkur, magaverkur  

• kvíðaeinkenni t.d. nagar neglur, stamar, kækir ýmis konar  

• líkamlegir áverkar s.s. skrámur og marblettir sem barnið getur ekki útskýrt  

• rifin föt og/eða skemmdar eigur  

 

Félagslegar  
• virðist einangrað og einmana  

• fer ekki í og fær ekki heimsóknir  

• fáir eða engir vinir og barnið vill ekki taka þátt í félagsstarfi  

 

Hegðun  
• óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst  

• neitar að segja frá hvað amar að  

• árásargirni og erfið hegðun  

 

Í skóla  
• hræðist að fara eitt í og úr skóla, biður um fylgd og/eða fer aðra leið  

• leggur fyrr eða seinna af stað í skólann en venjulega  

• mætir iðulega of seint eða byrjar að skrópa  
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• forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi og sund  

• hættir að sinna náminu, einkunnir lækka, einbeitingarörðugleikar  

• einangrar sig frá skólafélögum  

• forðast að fara í frímínútur  

 

Á heimili  
• barnið neitar að fara í skólann  

• dregur sig í hlé  

• biður um auka vasapening  

• týnir peningum og/eða öðrum eigum  

• neitar að leika sér úti eftir skóla  

• byrjar að leggja önnur börn eða systkini í einelti  

• reynir að fá foreldra sína til að tala við kennarann, skólafélagana eða 

aðra foreldra  

• verður niðurdregið eða órólegt eftir frí 

 

Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einhver ofangreindar einkenna eða önnur sem benda 

til að barninu líði illa er mikilvægt að kanna málið.  Allir sem hafa vitneskju um hvers konar 

líkamlegt eða andlegt ofbeldi meðal nemenda ber að tilkynna það til umsjónarkennara.  

 

Forvarnir gegn einelti  

Til þess að fyrirbyggja einelti þarf samstillt átak og ábyrgð nemenda, forráðamanna og 

starfsmanna skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla og umræður um eineltismál og 

afleiðingar þeirra eru nauðsynlegar. Allir þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan 

annarra varða.  

 

Helstu forvarnir:  
• skólinn setur sér ákveðin viðmið í samskiptum sem miða að því að allir starfsmenn skólans, 

nemendur og forráðamenn geti unnið eftir sömu gildum sem stuðla að jákvæðum samskiptum 

og góðum skólabrag  

• nemendur þjálfist í að vinna í hópum og sýni tillitssemi, virðingu, ábyrgð, sveigjanleika og 

umburðarlyndi. Efli sjálfstraust og samkennd sem stuðlar markvisst að frekari þátttöku í 

lýðræðislegu samstarfi  

• umsjónarkennari vinnur með nemendum þar sem bekkurinn setur bekkjarreglur. Haldnir eru 

reglulegir bekkjarfundir þar sem líðan, samskipti og hegðun er rædd  

• umsjónarkennari fer reglulega yfir eineltisáætlun skólans sem og 

skólareglur/samskiptareglur með sínum bekk  

• fagkennarar og aðrir starfmenn noti þau tækifæri sem gefast til að ræða og þjálfa mikilvægi 

góðra samskipta  

• stuðla markvisst að samvinnu heimilis og skóla  

• á hverju ári er eineltisáætlun skólans kynnt fyrir nemendum og forráðamönnum þeirra á 

haustfundum. Umsjónarkennari og bekkjarfulltrúar hvetja til þess að forráðamenn hafi í huga 

viðmið varðandi afmælisboð og aðrar samkomur  

• fræðsla um einelti fyrir forráðamenn s.s. í formi fyrirlestra og upplýsinga þar sem 

eineltisáætlun skólans er vel kynnt og sýnileg foreldrum t.d. á heimasíðu skólans  

• eineltisáætlun skólans er kynnt í upphafi hvers skólaárs á starfsmannafundi þar sem hún er 

endurskoðuð og þau viðmið sem skólinn setur sér í samskiptum eru samræmd. Sú samræming 

er liður í forvörnum gegn einelti og öðru ofbeldi. Mikilvægt er að bjóða starfmönnum 

reglulega upp á fræðslu um málaflokkinn  

• virk gæsla í frímínútum, skólahúsi og vettvangsferðum á vegum skólans  
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• niðurstöður úr Skólapúlsinum nýttar í vinnu gegn einelti.  

• skólinn nýti hinn árlega Dag gegn einelti til þess að vekja athygli á mikilvægi góðra 

samskipta með það að markmiði að vinna gegn einelti  

• eineltisteymi skólans hittist að hausti og gerir áætlun um forvarnir fyrir skólaárið og fundar 

reglulega  

 

 

Meðferð eineltismála í Djúpavogsskóla 

 

Ef grunur leikur á eða staðfesting liggur fyrir um að einelti eigi sér stað er það skýr stefna 

Djúpavogsskóla að tekið sé á málinu strax.  
Grun um einelti ber að tilkynna með formlegum hætti til deildarstjóra, umsjónarkennara, 

aðstoðarskólastjóra eða skólastjóra. Nauðsynlegt er að vitneskja um einelti berist til allra sem 

um málið hafa að segja. 

Umsjónarkennari og/eða sá starfsmaður sem fær vitneskju um einelti skal taka á málinu strax. 

Umsjónarkennari byrjar á að hafa samband við aðila úr eineltisteymi. Þeir hafa samráð um 

viðbrögð og aðgerðir.  

Eineltismál eru mismunandi og fer vinna hvers máls eftir eðli þess. Meta þarf hvort um 

aðstæður sé að ræða þar sem hætta er á ferðum. Alltaf skal rannsaka málið.  

 

Í eineltisteymi grunnskólans eru: 

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir, skólastjóri 

Þorbjörg Sandholt, aðstoðarskólastjóri 

Sigríður Ósk Atladóttir 

Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir 

 

Grunur um einelti  

 

Viðbrögð:  
• sá sem tekur við formlegri tilkynningu kemur henni til eineltisteymis sem ákveður 

verkaskiptingu  

• skráning hefst  

• ábyrgðaraðili hefur samband við forráðamenn barns sem grunur leikur á að verði fyrir 

einelti, aflar frekari upplýsinga og greinir frá næstu skrefum. Áætlun er unnin í samráði við 

forráðamenn þolanda  

• upplýsa starfsfólk skólans sem kemur að nemandanum  

• afla upplýsinga og auka eftirlit í kennslustundum og frímínútum  

• kanna líðan og bekkjaranda  

• ræða við valda nemendur  

• ef vinnsla málsins leiðir í ljós að ekki er um einelti að ræða er málinu lokið formlega með 

undirskrift foreldra og gerðar viðeigandi ráðstafanir eftir eðli málsins t.d. ef um 

samskiptavanda er að ræða  
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Einelti á sér sannanlega stað  
Ef ljóst er að einelti hefur átt sér stað þarf að skipuleggja einstaklingsbundin viðtöl við 

þolanda, geranda og forráðamenn (5. gr. Reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum)  

Í öllum tilvikum er geranda gefin skýr skilaboð um að einelti sé ekki liðið og að skólinn muni 

með öllum ráðum leitast við að eineltinu ljúki.  

 

Vinnulag í eineltismálum  
• samstarf við forráðamenn (5. og 7. gr.)  

• almennt eru umsjónarkennari eða staðgengill hans (7. gr.) og aðili úr eineltisteymi skólans 

saman í viðtölum við bæði þolanda og geranda  

• skólinn veitir viðeigandi stuðning við þolanda og geranda þar til máli lýkur  

• gerð er áætlun um eftirfylgd  

• þar sem það á við skal halda reglulega bekkjarfundi til að styrkja samskipti innan hópsins  

• upplýsa skólasamfélagið  

• ef um alvarlegt ofbeldi er að ræða er það tilkynnt til nemendaverndarráðs, Félagsþjónustu 

Fljótsdalshéraðs, heilsugæslu eða lögreglu. Skóli gæti þurft að vísa geranda tímabundið úr 

skóla (12. og 15. gr.)  

• eineltismálum er lokið í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti  

 

Einelti heldur áfram  
Ef aðgerðir bera ekki árangur þarf að fylgja málinu frekar eftir:  

• frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolanda og geranda  

• meira eftirlit, viðurlög  

• vísa máli til nemendaverndarráðs sem kemur því í viðeigandi farveg  

• brjóta upp gerendahóp  

• einstaklingsmiðaða atferlismótun  

• ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum  

• tilkynning til Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs  

• tilkynning til lögreglu  

• náist ekki sátt innan sveitarfélagsins má vísa málinu til fagráðs sem starfar á ábyrgð Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins (7. gr.)  

Öll eineltismál, hvort sem um grun eða staðfestingu er að ræða, eru skráð. Skráningin er liður 

í að hafa yfirsýn yfir eðli og umfang eineltismála í skólanum. Mikilvægt er að ljúka vinnu 

allra mála í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti 
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d) Öryggis- og slysavarnaáætlun 

Skólinn er griðastaður barnanna og mikil ábyrgð hvílir á starfsfólki að hlúa að börnum og 

veita þeim öryggi í daglegu starfi. Velferð allra er sameiginlegt verkefni og það er skólanum 

keppikefli að hver nemandi njóti bernsku sinnar og eigi góðar minningar úr skóla. 

Þegar fjallað er um velferð nemenda er horft til þriggja þátta: 

 Félagslegs öryggis nemenda og að þeir séu metnir út frá eigin verðleikum 

 Tilfinningalegs öryggis nemenda sem finna væntumþykju annarra. 

 Trausts þar sem nemendur átta sig á að þeir geti treyst þeim sem eru að mennta þá. 

Öryggis- og slysavarnir skólans eru mótaðar samkvæmt Öryggishandbók grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) 

 
 

e) Jafnrétti og mannréttindi,  

Inngangur  
Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/ 2008 ber öllum 

fyrirtækjum og stofnunum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun. 

Markmiðið með lögunum er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og 

karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir eiga að hafa jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni.   Í Djúpavogsskóla 

starfa um 30 manns. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er lögð áhersla á að allir fái að þroskast á eigin 

forsendum, geti ræktað hæfileika sína og lifað ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á 

viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í þeim tilgangi að kenna nemendum 

að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda.  

Sveitarfélagið Djúpavogshreppur hefur markað sér stefnu í jafnréttismálum og má finna hana 

inni á heimasíðu sveitarfélagsins, http://www.djupivogur.is   

 

Jafnréttisáætlun Djúpavogsskóla fjallar annars vegar um nemendur og hins vegar um 

starfsfólk.  

 

Samskipti einstaklinga eiga að grundvallast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi, 

sem er forsenda þess að hverjum og einum líði vel. Gagnkvæmt traust og jákvæð og 

uppbyggileg samskipti móta framar öðru góðan starfsanda.  

Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks. Því er haft að 

leiðarljósi í skólastarfi Djúpavogsskóla að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi fyrst og 

fremst á hæfileikum og færni.  

Mikilvægt er að nemendur og þeir sem starfa við skólann hafi jafnan rétt til að hafa áhrif á 

skólastarfið, stefnumótun og ákvarðanatöku og skal reynt að tryggja það með sem bestum 

hætti.  

http://www.djupivogur.is/
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Ábyrgð  
Skólastjóri ber ábyrgð á jafnréttisáætlun skólans og sér til þess að í september ár hvert sé 

kosið í jafnréttisnefnd sem sér um endurskoðun og viðhald jafnréttisáætlunarinnar.  

 

Jafnréttisnefnd Djúpavogsskóla  
Í jafnréttisnefnd Djúpavogsskóla sitja þrír fulltrúar starfsmanna, að lágmarki einn úr 

grunnskóla og einn úr leikskóla.  Þeir verði kosnir í fyrsta sinn í ágúst 2014.  Hlutverk 

nefndarinnar er:  

 

 Að fylgjast með að unnið sé eftir jafnréttisáætlun skólans  

 Að endurskoða áætlunina árlega og koma með tillögur til breytinga, sé þess þörf 

 Taka saman gögn sem unnið er að skv. áætluninni s.s. tölulegar upplýsingar og tryggja 

að þær séu kynnar/birtar. Fylgja eftir umbótum í kjölfarið sé þess þörf.  

 Safna saman og miðla hugmyndum um jafnréttiskennslu  

 Fylgjast með breytingum á lögum og reglugerðum um jafnréttismál kynjanna.  

 

Starfsmenn  
Í stjórnarskrá lýðveldisins stendur að „allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 

án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í 

hvívetna“. Allir starfsmenn eiga að geta komið skoðunum sínum á framfæri og virðing skal 

borin fyrir ólíkum skoðunum.  

 

Jafnrétti til launa og starfa  
Konur og karlar skulu fá greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Allir skulu eiga 

sömu möguleika á endurmenntun og starfsþjálfun. Einnig eiga allir að hafa sömu möguleika á 

stöðuhækkunum og stöðubreytingum.  

Jafnréttissjónarmið skulu vera höfð að leiðarljósi til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið þegar 

ráðið er í störf. Reynt skal að halda fjölda starfsmanna af hvoru kyni sem jöfnustu að því 

gefnu að umsækjendur séu jafn hæfir.  

 

Samræming fjölskyldu og atvinnulífs  
Í anda jafnréttislaga eiga stjórnendur að leitast við að gera nauðsynlegar ráðstafanir þannig að 

starfsmenn, jafnt karlar sem konur, geti samræmt sem best starfsskyldur sínar og skyldur 

gagnvart fjölskyldu s.s. með gagnkvæmum sveigjanleika í skipulagi á vinnu og vinnutíma.  

 

Kynbundin og kynferðisleg áreitni  
Í Djúpavogsskóla er tekið á einelti og kynferðislegu áreiti. Kynferðisleg áreitni getur verið 

líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni ef það er 

alvarlegt. Stjórnendur bera ábyrgð á því að kynferðisleg áreitni viðgangist ekki í skólanum og 

meðferð slíkra mála er í þeirra höndum.  

 

Nemendur  
Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru skýr ákvæði um að á öllum 

skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. sé lögð áhersla á að 

búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. 

Áherslu ber að leggja á að drengir og stúlkur eigi sem víðtækasta og jafnasta möguleika.  

Haft er að leiðarljósi að kynin taki sem jafnastan þátt í öllu skólastarfi. Í skólanum á að fara 

fram menntun til jafnréttis þar sem fjallað er um hvernig ýmsir þættir geta skapað mismunun 
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eða forréttindi í lífi fólks. Sem dæmi má nefna aldur, fötlun, kyn, kynhneigð, litarhátt, 

menningu, skoðanir, trúarbrögð, tungumál, fjölskylduaðstæður og uppruna.  

Lögð er áhersla á að nemendur læri að þekkja og tjá tilfinningar sínar. Öll vinna nemenda skal 

vera í anda jafnréttis þar sem lögð er sérstök áhersla á að nemendur rækti með sér samkennd, 

samhygð og virðingu fyrir skoðunum, tilfinningum og lífsgildum annarra. Nemendur eiga að 

hafa jafnrétti að leiðarljósi í öllum samskiptum.  

 
 

f) Áfallaáætlun Djúpavogsskóla 

Sem á við áföll, náttúrhamfarir, veikindafaraldur og aðra vá 

Við Djúpavogsskóla eru starfandi áfallaráð.  Í þeim eru skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, 

nemendaverndarráð og umsjónarkennari / deildarstjóri. 

Hlutverk áfallaráðs er að vera skólastjórnendum og öðru starfsfólki skólans til aðstoðar við að 

mæta ýmiss konar áföllum sem nemendur og/eða starfsfólk verða fyrir eða tengjast með öðrum 

hætti.  Einnig tekur áætlunin til náttúrhamfara, veikindafaraldurs og annarrar hættu sem stafað 

getur að nemendum og starfsfólki. 

Áfallaráð vegna áfalla í grunn- og tónskólanum: 

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir, skólastjóri 

Þorbjörg Sandholt, aðstoðarskólastjóri 

Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir, fulltrúi í nemendaverndarráði 

 

Áfallaáætlun Djúpavogsskóla 

Undir áætlun þessa falla einungis stærri áföll, samkvæmt nánari skilgreiningu.  Öll áföll sem 

teljast minniháttar, s.s. minniháttar áverkar, veikindi og jafnvel dauðsföll fjarskyldra ættingja, 

falla ekki undir áætlun þessa en eru meðhöndluð samkvæmt öðrum leiðum. 

1.  Skilgreining: 

Áföll sem þessi áætlun tekur til eru m.a.: 

 Dauðsfall innan skólans, hjá nemanda eða starfsmanni. 

 Alvarleg, lífshættuleg veikindi nemenda eða starfsmanna 

 Stærri slys innan skólans hjá nemanda eða starfsmanni þar sem kalla þarf til lækni og /  

eða sjúkrabíl. 

 Dauðsfall í nánustu fjölskyldu nemanda. 

 Hópslys innan sveitarfélagsins þar sem nokkur fjöldi manna slasast eða lætur lífið. 

 Náttúruhamfarir í eða nærri heimabyggð. 

 Veikindafaraldur í eða nærri heimabyggð 

Skilgreining þessi tekur aðeins til núverandi nemenda skólans og núverandi 

starfsmanna hans. 
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2.  Fyrstu viðbrögð við áfalli  

Ef um slys er að ræða í eða við skólann: 

 Kalla skal strax til lækni og/eða sjúkrabíl – hringja í 112.  Ef slysið verður í frímínútum 

/ útiveru skal hringt inn /nemendur teknir inn, jafnvel þó frímínútur /útiveru  séu ekki 

búnar. 

 Nemendum er safnað í sínar stofur / deildar ásamt umsjónarkennara / deildarstjóra þar 

sem reynt er að róa nemendur og gefa þeim þær upplýsingar sem tiltækar eru. 

 Mikilvægt er að réttar upplýsingar fari til nemenda þannig að ranghugmyndir og 

sögusagnir fari ekki af stað. 

 Skólastjóri hefur samband við aðstandendur þess slasaða og gerir þeim grein fyrir því 

sem gerst hefur.  

 Sjá til þess að engar upplýsingar fari frá nemendum eða starfsfólki inn á netmiðla 

 

3.  Aðgerðalistar ef um dauðsfall er að ræða: 

Í skólanum: 

 Ef nemandi deyr eða slasast alvarlega á skólatíma: 

 Sá sem fyrstur kemur á slysstað á að sjá til þess að skyndihjálp sé veitt eins fljótt og 

mögulegt er og að hringt sé á sjúkrabíl og lögreglu.  112 

 Skólastjóri hringir í prest og hann beðinn um að hafa samband við foreldra.   

 Enginn svarar í síma nema skólastjóri, aðstoðarskólastjóri eða meðlimir úr 

áfallaráði.  Sem minnstar upplýsingar eru gefnar og aðeins til þeirra sem hlut eiga að 

máli.  Engar upplýsingar eru veittar til fjölmiðla. 

 Einn kennari eða starfsmaður skólans bíður hjá slasaða barninu á meðan aðrir kennarar 

sinna hinum. 

 Ath. hvort sá slasaði eigi systkini í skólanum, ná í það/þau og veita því/þeim sérstaka 

hjálp.  Skólastjóri, eða aðstoðarskólastjóri til vara. 

 Öllum nemendum vísað í sínar heimastofur. 

 Skólastjóri / aðstoðarskólastjóri gengur í stofur og upplýsir starfsmenn um leið og mál 

skýrast. 

 Hver bekkur er hjá sínum umsjónarkennara það sem eftir er dagsins þar sem nemendur 

fá upplýsingar þegar þær liggja fyrir.  Nemendur fái tækifæri til að vinna úr 

viðbrögðum sínum og tilfinningum og fjalla nánar um atburðinn.   

 Ef um dauðsfall er að ræða er flaggað í hálfa stöng.  Húsvörður / aðstoðarskólastjóri. 

 Prestur kallaður í skólann til að aðstoða við áfallahjálp. 

 Senda út bréf til allra foreldra þar sem atburðum dagsins er lýst, eða haft samband 

símleiðis.   

Utan skólatíma: 

Ef nemandi deyr eða slasast alvarlega utan skólatíma 

 Fá staðfestingu á andláti eða slysi hjá foreldrum, presti eða lögreglu. 

 Kalla til áfallaráð og bekkjarkennara viðkomandi nemanda.  Hafa stuttan fund þar sem 

fólk skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu viðbrögð skólans: 

 hver á að tilkynna andlát eða slys á nemanda 
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 hvernig og hvar á að tilkynna andlátið eða slysið 

 Prestur kallaður í skólann til að aðstoða við áfallahjálp. 

 Senda út bréf til allra foreldra til að segja hvað gerst hafi  

 Ath. hvaða nemendur eru ekki í skóla og hafa samband heim til 

þeirra.  Skólastjórnendur. 

 Allt starfsfólk kallað saman og tilkynnt hvað gerst hafi og fyrstu viðbrögð skólans 

kynnt. 

 Ef um dauðsfall er að ræða er flaggað í hálfa stöng.  Húsvörður / aðstoðarskólastjóri 

 Vinna í bekk næsta dag ef um dauðsfall er að ræða: 

 Spyrja hvort einhver viti nú þegar um dauðsfallið og hvernig þeir hafi fengið fréttir af 

því. 

 Skapa þægilegt andrúmsloft, t.d. kveikja á kerti í kennslustofunni. 

 Gefa nemendum tækifæri til að spyrja spurninga.  Ef kennarinn hefur ekki svar á 

reiðum höndum er mikilvægt að segjast ætla að afla sér upplýsinga. 

 Segja nemendum hvernig næstu skóladagar verði og hvað verði gert í tengslum við 

andlátið. 

 Hafa fund með áfallaráði í lok dags þar sem farið verður yfir stöðu mála og næstu 

skref ákveðin. 

 Fulltrúar skólans fara í heimsókn til aðstandenda viðkomandi nemanda með 

samúðarkveðju frá skólanum.  Í samráði við aðstandendur, eftir 2-5 daga. 

 Næstu dagar: 

 Útbúa kveðju frá bekknum, minningargreinar, myndir og fleira sem við á. 

 Nemendur og kennarar geta tekið saman minningarbrot um hið látna skólasystkini og 

afhent foreldrum þess.  Það geta verið t.d. ljóð, teikningar, ljósmyndir eða eitthvað 

annað.   

 Heimsókn að gröf hins látna. 

 Muna eftir þeim látna á afmælisdegi, við skólaslit, o.s.frv. 

Athugið að hið hefðbundna skólastarf sefar ótta og kvíða. 

Jarðarförin: 

 Hvetja nemendur til að fara að jarðarförinni í fylgd með foreldrum sínum. 

 Hvetja starfsfólk skólans til að fara að jarðarförinni. 

 Senda kveðju frá skólanum. 

 Ákveða hverjir eigi að skrifa minningargrein fyrir hönd skólans – skólastjóri. 

 Flagga í hálfa stöng við skólann daginn sem jarðarförin fer fram – húsvörður. 

4.  Dauðsfall eða alvarleg veikindi/slys foreldra eða annarra náinna ættingja. 

Í kjölfar dauðsfalls er barn oft fjarverandi í einhvern tíma.  Það gefur kennaranum svigrúm til 

að undirbúa bekkinn og um leið sjálfan sig áður en nemandinn kemur aftur í skólann. 

Muna þarf að öll hluttekning auðveldar nemandanum að koma aftur í skólann. 

 Fá staðfestingu á andláti hjá sóknarpresti / aðstandendum. 
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 Tilkynna starfsfólki um atburðinn 

 Funda með áfallaráði og bekkjarkennara þar sem viðbrögð skólans eru ákveðin. 

 Segja bekknum frá því sem gerst hefur. 

 Hvetja nemendur til að útbúa einhvern hlut eða gjöf handa bekkjarfélaganum. 

 Umsjónarkennari og skólastjórnendur hafi samband heim til nemanda. 

 Hvetja þarf barnið til að koma sem fyrst aftur í skólann.  Kennari þarf að skapa 

andrúmsloft þannig að barnið finni ekki til kvíða þegar það kemur aftur í skólann. 

 Mikilvægt er að kennarinn sé búinn að ráðfæra sig við barnið um fyrsta daginn.  Sum 

börn vilja tala um atburðina  en aðrir vilja ekki heyra minnst á þá. 

 Gæta þess að hafa samráð við ættingja barnsins um aðgerðir. 

 Hlúa vel að nemanda á eftir.  Bjóða utanaðkomandi aðstoð, t.d. skólahjúkrunar-

fræðing, sálfræðing, félagsráðgjafa. 

 Spyrja um líðan nemandans næstu mánuði á eftir. 

Ekki er óalgengt að hegðun og námserfiðleikar barna stafi af sorg sem þau hafa orðið fyrir, 

jafnvel þótt langur tími sé liðinn, mánuðir eða jafnvel meira en ár. 

Rétt er að hafa í huga að skilnaður foreldra getur haft í för með sér svipuð sorgareinkenni og ef 

um dauðsfall væri að ræða.  Því er mikilvægt að foreldrar geri skólanum viðvart ef um skilnað 

er að ræða. 

 5.  Dauðsfall eða alvarleg slys starfsmanna: 

 Fá staðfestingu á andláti. 

 Kalla til áfallaráð og ákveða fyrstu viðbrögð skólans í samráði við ættingja 

starfsmanns. 

 Tilkynna starfsfólki atburðinn og hvernig skólinn ætli að bregðast við. 

 Tilkynna nemendum atburðinn. 

 Flagga í hálfa stöng 

 Fá prest til að koma í skólann. 

 Skrifa minningargrein fyrir hönd skólans. 

 Heimsækja aðstandendur með kveðju frá skólanum. 

 Leyfa nemendum að tjá sig um atburðinn bæði með því að tala og einnig í ýmis konar 

skapandi vinnu.  

 Bekkurinn skrifi jafnvel minningargrein um starfsmenn. 

 6.   Langvarandi veikindi: 

Þegar alvarleg veikindi koma upp á heimili nemanda verður hann oft fyrir áfalli sem m.a. getur 

brotist út með óöryggi, hræðslu eða reiði.  Því er mikilvægt að einhver fullorðinn tali um 

vandann við börn sjúklinga og sé tilbúinn til að svara spurningum sem hugsanlega vakna.  Það 

eykur skilning barnanna á aðstæðum og hlífir þeim við óþarfa kvíða og vanlíðan. 

 

Kennarar þurfa að vera á varðbergi gagnvart breytingum á hegðun barns og ræða við foreldra.  

Mikilvægt er að skólinn fái upplýsingar um sjúkdóm foreldris, hvenær það er á sjúkrahúsi 

o.s.frv.  

Kennari þarf að geta svarað spurningum nemanda um sjúkdóminn.  Kennari þarf að ráðfæra sig 

við foreldra um hvernig tala skuli við barnið og hversu mikið eigi að segja því. Einnig þarf að 

ákveða hvað segja eigi bekkjarfélögum.  Skólahjúkrunarfræðingur, félagsráðgjafi er til aðstoðar 

kennara.  Kennari heimsæki barnið og ræði þessi mál við fjölskylduna.  Það sama gildir um 
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alvarleg veikindi systkina.  Gott samstarf við heimilið er nauðsynlegt og getur verið 

ómetanlegur stuðningur við barnið. 

7.  Kynferðisleg misnotkun: 

Ef grunur vaknar um kynferðislega misnotkun verður að tilkynna það til barnaverndar-

yfirvalda.  Það er þeirra að skera úr um hvort grunur sé á rökum reistur.   

Ferli mála sem tilkynnt eru: 

Félagsmálaráð athugar málið og fylgir því til Barnahúss ef talin er ástæða til.  Þar fer barnið í 

rannsóknarviðtal sem er greiningarviðtal í fjögur skipti.  Síðan er meðferð sem er tíu skipti.  Í 

Barnahúsi eru einnig tekin foreldraviðtöl. 

Vinna í skólanum á eftir: 

Æskilegt er að fundað sé með foreldrum viðkomandi nemanda reglulega eftir að tilkynnt var 

um málið.  Farið yfir stöðu mála og eftirmeðferð rædd.  Skoða skal vel hvaða aðilar innan 

skólans fá vitneskju um málið, best er að það séu sem allra fæstir.  Æskilegt er að á þennan fund 

mæti jafnvel aðeins einn aðili frá skóla.  Þetta eru mjög viðkvæm mál og því mikilvægt að sem 

fæstir hafi vitneskju um þau nema annað sé tekið fram. 

Upplýsingar um mál eftir að kært hefur verið, fást aðeins frá foreldrum. 

Barnaverndarnefnd og Barnahús veita skólum engar upplýsingar eftir að málum hefur verið 

vísað til þeirra.  Ef samstarf við foreldra gengur ekki er hægt að skrifa barnaverndarnefnd bréf 

þar sem upplýsinga um málið er óskað. 

Ef starfsmaður skóla er grunaður um kynferðislega misnotkun er kært til lögreglu eða 

barnaverndarnefndar, allt eftir eðli málsins, og þeir aðilar sjá um framhaldið.  Rétt er að 

viðkomandi starfsmaður sé leystur frá störfum meðan á rannsókn fer fram. 

Aldrei skal reyna að leysa þessi mál innan skólans. 

8.  Aðgerðalistar ef um náttúruhamfarir eða veikindafaraldur er að ræða: 

Í skólanum: 

 Skólastjóri / aðstoðarskólastjóri upplýsir starfsfólk um málið 

 Nemendum er safnað í heimastofur og umsjónarkennarar / deildarstjórar  upplýsa 

nemendur um málið 

 Ef ástæða er til að senda nemendur heim kemur skólastjóri / aðstoðarskólastjóri 

upplýsingum til foreldra og þeir beðnir um að sækja nemendur í skólann 

 Ef ekki er hægt að senda nemendur heim er þeim haldið í skólanum eins lengi og þurfa 

þykir, eða þar til hættan er liðin hjá 
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9.  Aðilar utan skólans sem hægt er að leita til með aðstoð: 

Neyðarlínan                                                                   112 

Áfallahjálp LSP                                               543 1000 

Barna og unglingageðdeild LSP (BUGL)   543 4300 

Heilsugæslustöð                                             470 3090 

Lögreglan                                                     478 8817 

Lögreglan – farsími      893 1559 

Neyðarsími Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs   861 8809  

  

Skólahjúkrunarfræðingur     865 5737 

Slysadeild                                                      543 1000 

Sóknarprestur                                 478 8814 (475-6684) 

Sóknarprestur – farsími     892 7635 

www.sorg.is 

 

 

g) Agamál / skólareglur 

 

Skólareglur Djúpavogsskóla og viðbrögð við brotum 

 

Um skólareglur 

Í reglugerð nr.1040/2011 um skólareglur er kveðið á um að skólareglur skuli vera skýrar og 

afdráttarlausar og í samræmi við aðalnámskrá og lög um grunnskóla. Í þeim á að kveða á um 

almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms,  heilbrigðar og hollar lífsvenjur og 

réttindi og skyldur. Í reglunum á að koma skýrt fram hvernig skólinn ætlar að bregðast við 

brotum á þeim. 

Í Djúpavogsskóla er lögð áhersla á að byggja upp skólabrag sem einkennist af vinsemd og 

virðingu. 

 

Skólareglur Djúpavogsskóla 

 

Almennar reglur: 

 

 Við sýnum tillitsemi og fylgjum almennum umgengnisvenjum. 

 Við komum á réttum tíma í allar kennslustundir og höfum viðeigandi námsgögn 

meðferðis. 

 Nemendum er ekki veitt leyfi úr kennslustundum nema að beiðni 

foreldra/forráðamanna. 

 Yfirgefi nemandi kennslustund án leyfis kennara fær hann skráða fjarvist. 

 Óheimilt er að hafa sælgæti eða gosdrykki í skólanum á skólatíma, nema annað sé 

ákveðið. 

 Meðferð og notkun tóbaks og annarra vímuefna er bönnuð í og við skólann og hvar 

sem nemendur eru á vegum skólans.  

 Nemendum ber að hlýða starfsfólki skólans í öllu því er skólann varðar. 

 Telji nemandi að starfsfólk skólans sýni sér ranglæti getur hann leitað til 

umsjónarkennara, skólastjórnenda, fræðslunefndar eða nemendaverndarráðs. 

http://www.sorg.is/
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 Skólinn ber ekki ábyrgð á verðmætum sem nemendur velja að taka með sér í 

skólann 

 Umsjónarkennurum er frjálst að setja bekkjarreglur í sínum bekkjum í samráði við 

nemendur. 

 Í skólanum er unnið eftir sérstöku „Námshestakerfi“ þar sem nemendur sem fylgja 

skólareglum fá sérstaka umbun í lok hverrar viku annars vegar og í lok hvers 

mánaðar hins vegar.  Skólareglur og „Námshestakerfi“ gilda alls staðar þar sem 

nemendur eru á vegum skólans. 

 Símar eru ekki leyfðir í 1.-5. bekk 

 

Frímínútur: 

 Nemendur í 1.-7.bekk skulu vera úti í frímínútum nema veður hamli eða annað sé 

ákveðið.  

 Nemendum í 8.-10.bekk er heimilt að vera inni í frímínútum. 

 Nemendum er óheimilt að fara út fyrir skólalóðina án leyfis. 

 

Tekið verður tillit til barna sem þurfa sér úrræði.  

 

 

Æskileg  hegðun nemanda 

 Virðir skólareglur 

 Kemur fram af virðingu við samnemendur og starfsfólk skólans. 

 Sýnir almenna kurteisi í orði og verki 

 Fylgir fyrirmælum starfsfólks 

 Gengur vel um húsnæði og eigur skólans 

 Gengur hljóðlega um skólahúsnæði og sýnir tillitsemi í allri umgengni 

 Sýnir tillitsemi og varúð á skólalóðinni 

 Virðir bækur, tæki og önnur kennslugögn skólans 

 Gætir vel að persónulegum eigum og gögnum 

 Virðir eigur og gögn annarra nemenda 

 Sinnir vel störfum og axlar ábyrgð sem honum er falin 

Hlutverk foreldra 

 Að bera ábyrgð á námi barna sinna. 

 Að sjá til þess að nemendur mæti á réttum tíma í skólann með þau gögn sem ætlast er 

til 

 Upplýsi skólann um breytingar á högum nemandans þannig að skólinn geti brugðist 

sem best við. 

 Leyfi í 1-2 daga skal sækja um til umsjónarkennara, símleiðis eða með tölvupósti 

 Leyfi í 3 daga eða fleiri skal sækja til umsjónarkennara á þar til gerðu eyðublaði. 

 Að senda nemendur í skólann með hollt og gott nesti 

 Skólinn leggst eindregið gegn því að nemendur fái undanþágu frá skólasókn 

nema það sé mjög brýnt.   Fari óútskýrð skólasókn nemenda undir 85% er litið svo á 

að um brot gagnvart barninu sé að ræða mun skólastjóri tilkynna barnavernd um 

málið. 

 

 

Frávik frá skólareglum 
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Mikilvægt er að starfsmenn, foreldrar og nemendur séu meðvitaðir um æskilega hegðun og 

viðbrögð við hegðunarfrávikum. Nemendur fá fræðslu og þjálfun varðandi muninn á æskilegri 

hegðun og hegðunarfrávikum. 

Í Djúpavogsskóla eru skýr og fyrirsjáanleg viðbrögð við hegðunarfrávikum. 

Hegðunarfrávikum er skipt upp í þrjú stig eftir alvarleika. 

Í dagsins önn er ekki óeðlilegt að nemendur gleymi sér og þurfi leiðsögn um viðeigandi 

hegðun. 

Flestum málum lýkur með leiðsögn og ábendingu. Minniháttar hegðunarfrávik fyrnast en ef 

óviðunandi hegðun er viðvarandi er barn stutt til að bæta hegðun sína með markvissum 

aðgerðum skóla og heimilis. 

 

1. stigs hegðunarfrávik 

Dæmi um hegðunarfrávik þar sem ástæða er til að ætla að barn sé með ásetningi að brjóta 

skólareglur og tekur ekki leiðsögn starfsmanns. 

Dæmi um 1. stigs hegðunarfrávik 

 Fylgir ekki fyrirmælum 

 Þrasar, ögrar, rífst 

 Truflar afhafnir, leiki eða vinnu annarra 

 Gengur illa um 

 Pikkar og potar, ögrandi snerting 

 Gargar, gólar, hleypur  á göngum 

 Kemur  seint í tíma/fer úr tíma án leyfis 

 Fer án leyfis út af skólalóðinni 

 

Framkvæmd og eftirfylgni vegna 1. stigs hegðunarfrávika: 

a) Nemandi er tekinn til hliðar og rætt við hann. Grennslast er fyrir um málsatvik. 

b) Nemanda er leiðbeint og lögð áhersla á að hann skilji hvaða reglu hann braut og viti 

hvernig hann á að bregðast við næst. Lögð er áhersla á að kennari/starfsmaður hrósi 

nemanda fyrir samvinnu. 

c) Í fyrsta sinn sem starfsmaður þarf að leiðbeina nemenda í kjölfar 1. stigs 

hegðunarfráviks og nemandi tekur strax leiðsögn telst málinu lokið. Ef um ásetning er 

að ræða eða nemandi tekur ekki leiðsögn er það skráð í Mentor.  

d) Ef nemandi sýnir ítrekað fyrsta stigs hegðunarfrávik samsvarar það annars stigs 

hegðunarfráviki og skal framfylgt samkvæmt því. 

 

2. stigs hegðunarfrávik 

Dæmi um hegðunarfrávik þar sem illgirni og ásetningur ræður athöfnum og eða orðum 

nemenda. Orð og atferli valda öðrum vanlíðan og /eða bera vott um vanvirðingu. 

Dæmi um 2. stigs hegðunarfrávik 

 Notar særandi eða niðrandi orðbragð 

 Óhlýðnast, neitar að fylgja fyrirmælum 

 Segir ósatt, svindlar 

 Hrekkir, stríðir 

 Skemmir á eigur  annarra eða skólans 

 Fer ekki eftir reglum um síma og tölvunotkun 

 Stelur 

 Áflog þar sem allir málsaðilar sættast og engir eftirmálar eru 

 Skrópar í tíma 

 Þegar nemandi fær annan nemanda til að framkvæma 2. stigs hegðunarfrávik 
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Framkvæmd og eftirfylgni vegna 2. stigs hegðunarfrávika: 

a) Umsjónarkennari/kennari eða nemandi sjálfur (í viðurvist kennara) hefur samband við 

foreldra/forráðamenn. Kennari skráir atvikið í Mentor. 

b) Daginn eftir gera foreldrar grein fyrir því hvaða niðurstöðu samtal foreldra og 

nemenda skilaði með símtali eða tölvupósti til kennarans. 

c) Ef nemandi sýnir 2 stigs hegðunarfrávik  á ný boðar umsjónarkennari foreldra 

/ forráðamenn til fundar sem hefur það hlutverk að búa til umbótaáætlun með 

samstarfi nemenda og foreldra. 

d) Ef nemandi sýnir ítrekað annars stigs hegðunarfrávik samsvarar það þriðja 

stigs hegðunarfráviki og skal framfylgt samkvæmt því.  

 

3. stigs hegðunarfrávik 

Hér er um að ræða alvarleg hegðunarfrávik sem stofna öryggi og vellíðan nemenda 

og/eða starfsfólks í hættu og leiðir til alvarlegrar truflunar á skólastarfi.  

Dæmi um 3. stigs hegðunarfrávik 

 Ofbeldi/líkamsárás 

 Verulega ógnandi hegðun / alvarlegar hótanir 

 Alvarleg skemmdarverk 

 Þjófnaður  

 Berar kynfæri eða rass á óviðeigandi stöðum 

 Meðferð vopna, eldfæra,ávana- og fíkniefna 

 Þegar nemandi fær annan nemanda til að framkvæma 3. stigs hegðunarfrávik 

 

Framkvæmd og eftirfylgni vegna 3. stigs hegðunarfrávika: 

a) Þegar nemandi hefur orðið uppvís að einhverju framantöldu er hann tekinn úr 

aðstæðum og verður undir eftirliti starfsmanns/kennara.   

b) Skólastjórnendur ræða við aðila málsins. Þeir afla upplýsinga frá þeim sem urðu vitni 

að atburðinum. Umsjónarkennari og /eða viðkomandi kennari/skólastjórnandi hringi í 

foreldra. 

c) Í framhaldi meta skólastjórnendur alvarleika málsins og nemandi er í einvist tiltekinn 

fjölda kennslustunda eða það sem eftir er dagsins.  

d) Í alvarlegri tilvikum eru foreldrar / forráðamenn boðaðir til fundar með nemanda, 

skólastjórnanda og umsjónarkennara. Nemandi fer ekki inn í bekk fyrr en fundað hefur 

verið og málið til lykta leitt. Nemandinn er í umsjón skólastjórnenda, það sem eftir er 

dagsins.  

e) Telji skólinn að beita þurfi frekari úrræðum ber að tilkynna það símleiðis til foreldra 

sem fyrst, þannig að svigrúm gefist fyrir foreldra og nemanda að ræða það fyrir fund. 

f) Sé ekki unnt að funda samdægurs er fundað strax við upphaf næsta skóladags, til að 

nemandi missi sem minnst úr kennslu.  

g) Ef nemandi hefur endurtekið sýnt þriðja stigs hegðunarfrávik getur skólastjóri vísað 

málinu til fræðsluyfirvalda, Skólaskrifstofu eða barnaverndar. 

Í samvinnu við samstarfsaðila (foreldrar, barnaverndarnefnd, sérfræðiþjónusta, 

heilsugæsla, lögregla eða eftir því sem við á)  er sett fram aðgerðaáætlun. 

Skólastjórnendur sjá til þess að henni sé fylgt. Jafnframt skal skóli halda skrá um 

atburði út frá sjónarhóli allra aðila og viðbrögð skóla og framvindu máls. 

 

Gildistaka og kynning 

Framangreint  tekur gildi 1. janúar 2018 eftir kynningu fyrir nemendum og foreldrum.   

Samþykkt á fundi fræðslunefndar 6. des. 2017 og staðfest af sveitarstjórn 14. des. 2017 
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Lokaorð 

Skólanámsskrá Djúpavogsskóla er unnin út frá aðalnámskrá grunnskóla, sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefur út.  Skólanámskráin okkar tekur mið að þeim aðstæðum sem 

við búum við hverju sinni og er lifandi plagg sem þarf að endurskoða reglulega. 

Í henni er farið yfir helstu þætti sem lúta að skólastarfinu og er hún, ásamt starfsáætlun heldur 

utan um allt skólastarfið og hjálpar okkur við að ná fram þeim markmiðum sem aðalnámskrá 

leggur til grundvallar. 

Mikilvægt er að skólanámskrá Djúpavogsskóla verði endurskoðuð reglulega. 

Janúar 2018 

 

____________________________________ 

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir, 

skólastjóri 

 

 

 


