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 Skólareglur 

 

Reglur skólans flokkast í 3 flokka:  

Almennar reglur, SMT reglur og punktakerfi í 8.-10. bekk  

 

Skólareglurnar gilda hvar sem verið er á vegum skólans. 

 

Í Hraunvallaskóla leggjum við áherslu á samvinnu allra sem starfa í skólanum við að 

byggja upp jákvæðan skólaanda gegnum SMT sem er heildstætt agakerfi sem miðar að 

því að allir starfsmenn skóla komi að mótun og viðhaldi æskilegrar hegðunar í skólanum. 

Markmið SMT er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð 

nemenda og starfsfólks. Skólareglurnar eru kynntar einu sinni á ári fyrir nemendum, 

foreldrum og starfsmönnum. Foreldrar eru hvattir til að fara yfir reglurnar með börnum 

sínum. 

 

 Nemendum er skylt að fara eftir skólareglum og hlíta fyrirmælum starfsfólks 

skólans meðan þeir dvelja í skólanum sem og í öllu starfi á vegum skólans. 

 

 Kennurum einstakra árganga er frjálst að setja sérstakar umgengnis- og 

samskiptareglur í viðkomandi árgangi í samráði við nemendur sína.  

 

 Lögð er áhersla á að nemendur leggi sig fram í námi og sæki kennslustundir 

samkvæmt stundatöflu.  

 

 Nemendur bera sjálfir ábyrgð á eigum sínum og fjármunum og óæskilegt er að 

nemendur séu að koma með verðmæti í skólann að þarfalausu.  

  

Komi upp vandamál vegna hegðunar og/eða ástundunar nemenda eru þau leyst í 

samvinnu við nemendur og foreldra/forráðamenn.  Ef ekki tekst að leysa vandann þannig, 

leitar umsjónarkennari eftir aðstoð hjá deildarstjóra og ráðgjöfum skólans.  Ef ekki tekst 

að leysa vandann innan skólans er leitað annarra leiða í samvinnu við Skólaskrifstofu 

og/eða Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar. 
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Almennar skólareglur 

 

1. Háttvísi: 

Nemendum ber að koma fram við skólasystkin, starfsfólk skólans og gesti, af 

fyllstu kurteisi og tillitssemi, jafnt í orði sem í verki. Á sama hátt ber starfsfólki 

að umgangast nemendur og aðstandendur þeirra af virðingu, vinsemd og 

tillitssemi. Nemendum er skylt að fara eftir fyrirmælum starfsfólks skólans. 

 

2. Stundvísi: 

Öllum nemendum ber að stunda nám sitt af kostgæfni og temja sér  stundvísi. 

Fjarvistir vegna veikinda og leyfa skulu tilkynntar skólanum samdægurs.  

 

3. Umgengni: 

Nemendur skulu temja sér góða umgengni og bera virðingu fyrir eignum skólans 

og annarra. Ganga skal frá yfirhöfnum og skóm við komu í skólann. Valdi 

nemandi vísvitandi skemmdum á tækjum, húsbúnaði eða öðru í skólanum skulu 

forráðamenn hans bæta tjónið. Kennslubækur eru hluti af munum skólans.  

 

4. Frímínútur: 

Á skólalóð skulu nemendur sýna aðgæslu og tillitssemi við félaga sína. 

Nemendur í 1.-7. bekk mega ekki fara út af skólalóð á skólatíma nema með 

sérstöku leyfi umsjónarkennara eða starfsmanns skólans. Nemendur í 8.-10. bekk 

mega fara út af skólalóð í frímínútum, hádegishléum og eyðum í stundatöflu. 

 

5. Fatnaður: 

Nemendur skulu vera hreinir og snyrtilega klæddir auk þess að vera klæddir eftir 

veðri. Merkja skal yfirhafnir og skófatnað. Verðmæti skulu ekki skilin eftir í 

vösum. 

 

6. Nesti: 

Nemendur skulu hafa með sér hollt nesti í skólann. Sælgæti og tyggjó má ekki 

hafa um hönd í skólanum né í ferðum á vegum skólans, nema það sé sérstaklega 

tekið fram. 

 

7. Hjól og línuskautar: 

Notkun hjóla, hlaupahjóla, hjólabretta, línu- og/eða hjólaskauta eru ekki leyfð á 

skólalóðinni á skólatíma nema við körfuboltavöll á Engjavöllum. Foreldrar geta 

leyft börnum sínum að koma á þessum tækjum í skólann meti þeir aðstæður 

öruggar hverju sinni.  

8. Símar og tæki: 

Slökkt skal vera á tækjum í kennslustundum s.s. farsímum og tónlistaspilurum 

og þau ekki sýnilega nema með sérstöku leyfi kennara. Allar mynda- og 

hljóðupptökur í skólanum eru óheimilar nema með sérstöku leyfi kennara.  



Hraunvallaskóli   

Skólanámskrá  Almennur hluti 2014-2015 

 

 

3 Vinátta - Samvinna – Ábyrgð 

 

 

9. Reykingar: 

Skólinn og skólalóðin er reyklaus vinnustaður og öll meðferð tóbaks og annarra 

vímuefna er bönnuð. Það sama á við hvar sem nemendur eru á vegum skólans. 

Reykingar eru einnig bannaðar þar sem nemendur eru á vegum skólans, s.s. á 

skólaskemmtunum, í vettvangsferðum og skólaferðalögum.  

 

10. Að hafa rangt við 

Ef nemandi verður uppvís að því að svindla á prófi eða skila verkefni/ritgerð sem 

annar hefur samið, fær viðkomandi einkunnina núll og foreldrar eru upplýstir um 

málið. 
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SMT - reglur       

SMT-reglur Hraunvallaskóla byggja á dyggðum hans sem eru: 

Vinátta - samvinna – ábyrgð 

 

Markmið SMT er að skapa jákvæðan skólabrag og tryggja öryggi og velferð nemenda og 

starfsfólks. Lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda 

með því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum 

hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. 

Þessi nálgun byggir á margra ára rannsóknum sérfræðinga í Oregon í Bandaríkjunum og 

er framkvæmd í samráði við þá. 

Hrós er notað sem jákvæð og árangursrík hvatning. Hvatning í formi hróss eykur 

mjög sjálfstraust barna og er árangursríkust ef hrósið er nákvæmt og ef það er gefið fyrir 

nýja og betri hegðun eða færni. Dreki er gefinn þegar starfsmaður verður vitni að 

æskilegri hegðun nemanda, eins og að fara eftir reglum eða þegar hann sýnir framför. 

Einnig er hægt að gefa hópum dreka. Nemandi skilar dreka til umsjónarkennara eftir að 

hann hefur farið með hann heim og sýnt foreldrum. Starfsfólk skólans leggur sig fram við 

að segja við nemendur fyrir hvaða hegðun drekinn er gefinn. Árgangurinn fær umbun 

þegar fyrirfram ákveðnum fjölda dreka er náð.   

Í skólanum er starfandi SMT-teymi.  Í því eiga sæti fulltrúar kennara, starfsmanna 

og stjórnenda. SMT-teymið fundar reglulega og heldur m.a. utan um endurmenntun 

starfsfólks og innleiðingu nýrra verkfæra. Hraunvallaskóli varð sjálfstæður SMT-skóli 

skólaárið 2011-2012. Á næstu blaðsíðum má finna SMT-reglutöflu skólans og agaferil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hraunvallaskóli   

Skólanámskrá  Almennur hluti 2014-2015 

 

 

5 Vinátta - Samvinna – Ábyrgð 

 

Reglutafla SMT 

SVÆÐI VINÁTTA ÁBYRGÐ SAMVINNA 

ÖLL SVÆÐI 

 Vera kurteis 

 Vera vinaleg 

 Hugsa um þá sem 
eru einir 

 Fara eftir 
fyrirmælum 

 Hafa hendur og 
fætur hjá sér 

 Leiða óæskilega 
hegðun annarra 
hjá sér 

 Fara vel með 
eigur okkar og 
annarra 

 Setja rusl í 
ruslafötur 

 Fylgja athyglimerki 

 Vera jákvæð og 
hjálpsöm 

SKÓLALÓÐ  Leika saman 
 

 Klæða sig eftir 
veðri 

 Vera inni á 
skólalóðinni 
 

 Halda skólalóðinni 
snyrtilegri 

 Virða leik annarra 

SALUR 
 Vera tilbúin að 

sitja hjá hverjum  
sem er 

 Sitja og hlusta á 
flutning annarra 

 Nota innirödd 

 Hjálpast að við 
undirbúning í sal 

 Ganga í röð til og frá 
sal 

GANGUR/ANDDYRI  

 Ganga snyrtilega 
frá í fatahengi 

 Ganga hægra 
megin 

 Ganga rólega 

 Halda göngunum 
snyrtilegum 

 Halda hurðum fyrir 
aðra 

 Vera hjálpsöm 

KENNSLUSTOFAN 
 Leyfa öðrum að 

vera með 

 Virða vilja annarra 

 Nota innirödd 

 Vera vinnusöm 

 Gefum vinnufrið 

 Hjálpast að við 
frágang á 
sameiginlegu svæði 

 Virða tíma okkar og 
annarra 

 Rétta upp hönd 

SALERNI  Sýna tillitssemi 

 Sturta niður 

 Þvo sér um 
hendurnar 

 Ganga snyrtilega 

um salerni 

VETTVANGSFERÐIR  Vera tilbúin að 
sitja hjá öllum 

 Fara í röð áður en 
bíllinn kemur 

 Fá sér sæti í 
bílnum og spenna 
beltin 

 Gæta eigna sinna 

 Fara rólega inn og út 
úr bílnum 

 Nota innirödd 

BÚNINGSKLEFAR 
 Vera tilbúin að 

vera við hliðina á 
hverjum sem er 

 Fara í röð 

 Hafa með sér 
viðeigandi 
íþróttafatnað 

 Nota innirödd 
 

MATSALUR 
 Vera tilbúin að 

sitja hjá hverjum 
sem er 

 Fara í röð 

 Nota borðsiði 

 Ganga frá eftir sig 

 Ganga rólega 

 Nota innirödd 

 Skapa rólegt umhverfi 
 

BÓKASAFN  Sýna tillitssemi 

 Ganga vel um 
bækurnar 

 Skila því sem 
fengið er að láni 

 Nota innirödd 

 Skapa rólegt umhverfi 
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Agaferli SMT 

Agaferill SMT fer af stað þegar nemanda tekst ekki endurtekið að fara eftir reglum 

skólans og við alvarlegri brot á skólareglum.  

 

 

1. stigs brot: Brot á skólareglu 

Starfsmaður minnir á skólareglu og gefur skýr fyrirmæli, setur orð á hegðun t.d. við 

göngum á ganginum. Nemandi fer eftir fyrirmælum og málið er leyst. 

 

 

2. stigs brot: Endurtekið brot á skólareglu 

Fari nemandi ekki eftir endurteknum fyrirmælum starfsmanns vegna viðbragða við 

broti á skólareglu fær nemandi stoppmiða.  

Stoppmiði gefinn 

1. Nemandi fær fyrirmæli 

2. Fyrirmæli endurtekin og viðvörun um stoppmiða gefin 

3. Orð sett á hegðun og stoppmiði gefinn. 

4. Stoppmiða komið í pósthólf umsjónarkennara eða til hans. 

5. Umsjónarkennari skráir á stoppmiðann afgreiðslu og afleiðingar fyrir 

nemandann og skráir miðann á þar til gert skráningarblað sem hann hefur 

hjá sér. 

6. Umsjónarkennari skráir miðann í Mentor. Alltaf á að senda póst til foreldra 

þegar skráð er í dagbók í Mentor. 

 

 

3. stigs brot: Ítrekuð brot á skólareglum og hegðunarvandi 

Nemandi fær stoppmiða án aðvörunar. Stoppmiði berst strax til umsjónarkennara og 

umsjónarkennari upplýsir foreldra og skólastjórnendur samdægurs. Nemanda er 

vísað til skólastjórnenda sem ákveða framhaldið í samráði við umsjónarkennara og 

foreldra. Farið er eftir verkferli 1 eða 2 um viðbrögð við alvarlegum brotum á 

skólareglum.  
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Viðurlög við broti á skólareglum 

 

1 stoppmiði: 

Umsjónarkennari talar við nemanda og lætur foreldra vita, rifjar upp ferlið og hvar 

foreldrar geta fylgst með skráningu. 

 

5 stoppmiðar:  

Umsjónarkennari leitar að orsök vandans og kannnar fyrir hvað nemandi er að fá 

stoppmiða. Hér þarf að hafa í huga þroska nemandans, náms- og kennsluhætti og  

skólabrag. Nemandi fer síðan í SMT-nemendasamtal þar sem farið er yfir þá 

hegðun/framkomu sem þarf að bæta og viðkomandi regla rifjuð upp. Mismunandi er 

hvort umsjónarkennari eða aðrir kennarar taka nemendasamtalið, það fer eftir því 

fyrir hvað nemandi er að fá stoppmiða. T.d. ef brot eiga sér ítrekað stað í íþróttum 

tekur íþróttakennari nemendasamtalið. Sá kennari sem tekur nemendasamtalið 

skrifar dagbókarfærslu í Mentor, gerir grein fyrir um hvað var rætt og tryggir að 

foreldrar fái tilkynningu um færsluna að nemendasamtalinu loknu. 

Mikilvægt er að umsjónarkennari/kennari leiti orsaka vandans með viðtölum við 

nemandann og foreldra hans. 

 

10 stoppmiðar:  

Umsjónarkennari boðar foreldra á fund ásamt deildarstjóra. Lausna er leitað t.d. 

forréttindamissir eða skólakort. Umsjónarkennari fer yfir niðurstöðu fundarins með 

nemanda. 

 

15 stoppmiðar: 

Aðstoðarskólastjóri/skólastjóri boðar foreldra á fund ásamt umsjónarkennara. 

Lausna leitað og máli jafnvel vísað í lausnarteymi, nemendaverndarráð, 

skólasálfræðings, skólaskrifstofu Hafnarfjarðar eða Félagsþjónustu Hafnarfjarðar. 

 

Við upphaf vorannar fyrnast stoppmiðar haustannar og allir byrja á núllpunkti. 
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Punktakerfi 

Í 8. – 10. bekk er gefin einkunn fyrir skólasókn og ástundun. Nemendur og 

foreldrar/forráðamenn fá upplýsingar um skólasókn sendar heim vikulega.  

Foreldrar/forráðamenn geta einnig fylgst með skólasókn og ástundun barna sinna í 

Mentor.  Í Mentor eru skráðar inn upplýsingar um skólasókn og ástundun, þar eru einnig 

skráðar í dagbók upplýsingar um einstaka hegðunarbrot nemenda. Umsjónarkennari hefur 

forgöngu um lausn á vanda vegna skólasóknar, ástundunar og agabrota í samvinnu við 

nemanda og foreldra/forráðamenn. Ef ekki tekst að leysa vandann er málinu vísað til 

nemenda-verndarráðs og skólastjórnar. Við alvarleg agabrot eða slælega skólasókn getur 

þurft að vísa nemanda í 8. – 10. bekk tímabundið úr skóla. Jafnframt er málinu vísað til 

Félagsþjónustu Hafnarfjarðar og Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 

Í 8. – 10. bekk er einnig unnið út frá SMT-skólafærni.  Nemendur fá stoppmiða 

við brot á skólareglum Hraunvallaskóla. 

 

Nemandi í 8. – 10. bekk byrjar með skólasóknar/ástundunareinkunnina 10 við 

upphaf skólaársins. 

 Við óheimila fjarvist fær nemandi 2 punkta. 

 Nemandi fær 1 punkt ef hann kemur of seint í kennslustund. Komi nemandi 15 

mínútum of seint eða meira fær hann óheimila fjarvist. 

 Við brottrekstur úr kennslustund fær nemandi stoppmiða. Sé nemanda vísað úr 

kennslustund mætir hann með námsbækur sínar til deildarstjóra/aðstoðar-

skólastjóra.  Þar er farið yfir ástæður þess að til brottvikningar kom. Nemandi 

mætir ekki í kennslustund hjá viðkomandi kennara fyrr en búið er að fara yfir 

málið og það leyst.  Ástæður brottvikningar eru skráðar í dagbók nemanda og 

jafnframt til hvaða lausna er gripið. Einnig er haft samband við 

foreldra/forráðamenn. 

 Mæti nemandi ekki með heimavinnu eða viðeigandi námsbækur í kennslustund  

fær hann 1 punkt. 

 Mæti nemandi ekki með viðeigandi búnað í íþróttatíma fær hann 1 punkt. 

 Reykingar sem og notkun hvers kyns vímuefna er bönnuð í skólanum, á 

skólalóðinni á skólatíma sem og hvar sem nemendur eru á vegum skólans.  Verði 

nemandi uppvís af slíkri háttsemi  fær hann 10 punkta.  Brot af þessu tagi getur 

leitt til tímabundinnar brottvísunar úr skóla.  Ef um alvarleg brot er að ræða er 

málinu vísað til lögreglu og/eða barnaverndaryfirvalda. 

 Þegar nemandi hefur fengið 6 punkta gefur umsjónarkennari nemandanum 

áminningu. 

 Þegar nemandi hefur fengið 10 punkta hefur umsjónarkennari samband við 

foreldra/forráðamenn viðkomandi og gerir þeim grein fyrir stöðu mála.   

 Þegar nemandi hefur fengið 20 punkta leitar umsjónarkennari álits nemenda-

verndarráðs og boðar síðan nemanda og foreldra/forráðamenn hans á fund í 

skólanum. 
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 Þegar nemandi hefur fengið 30 punkta boðar umsjónarkennari nemanda og 

foreldra/forráðamenn hans á fund í skólanum ásamt aðstoðarskólastjóra/ 

skólastjóra. 

 Ef skólasókn nemanda heldur áfram að vera afleit (52 punktar) verður málum 

viðkomandi vísað til nemendaverndarráðs sem tekur ákvörðun um framhald þess. 

 

Skólasóknar/ástundunareinkunn 

 

Punktar Einkunn 

0 10 

1 – 3 9,5 

4 – 6 9 

7 – 9 8,5 

10 – 12 8 

13 – 15 7,5 

16 – 18 7 

19 – 21 6,5 

22 – 24 6 

25 – 27 5,5 

28 – 30 5 

31 – 33 4,5 

34 – 36 4 

37 – 39 3,5 

40 – 42 3 

43 – 45 2,5 

46 – 48 2 

49 – 51 1,5 

52 og 

fleiri 

1 

Nemandi getur sótt um hækkun skólasóknar/ástundunareinkunnar. 

Skólasóknar/ástundunareinkunn hækkar þá um 0,5 fyrir hverja viku sem 

skólasókn/ástundun er óaðfinnanleg frá umsókn um hækkun. Aðeins er hægt að sækja um 

hækkun skólasóknar/ástundunareinkunnar einu sinni á skólaári. Upplýsingar um 

punktastöðu breytast ekki. 
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Um íþróttir og sund 

Kennsla í íþróttum fer fram í íþróttahúsi skólans og á Ásvöllum. Sundkennslan fer fram í 

Ásvallalaug. Íþróttakennslan hefst með útikennslu fyrstu tvær vikur skólaársins og henni 

lýkur með útikennslu síðustu tvær vikur skólaársins. Geti nemandi ekki tekið þátt í 

íþróttum eða sundi skal senda miða að heiman frá foreldrum/forráðarmönnum sem 

útskýrir forföll þeirra. 

 

Íþróttafatnaður 

Í útileikfimi er áríðandi að nemendur komi í fötum sem þægilegt er að hreyfa sig í. 

Æskilegur fatnaður þegar kennsla hefst inni eru stuttbuxur, íþróttabuxur, leggings/ 

hjólabuxur og stuttermabolur. Nemendur í  1.- 2. bekk eru berfættir, mega vera í stjörnu-

sokkum. Nemendur í 3. - 10. bekk eru í íþróttaskóm. Ef íþróttafatnaður gleymist heima 

verða börnin að horfa á í íþróttatímanum. Hreinlæti er nauðsynlegur þáttur í íþróttum og 

er því æskilegt að nemendur frá 3. bekk fari í sturtu eftir hvern tíma. 

 

Sundfatnaður 

Mælst er til að stúlkur mæti í sundbol (ekki bikiní) og strákar í sundskýlum (ekki 

stuttbuxum). Þessar reglur eru settar svo fatnaðurinn hamli ekki þátttöku í tímum. Fyrir 

og eftir sundtíma fara nemendur í sturtu. Mælt er með því að nemendur sem eru með sítt 

hár bindi það upp fyrir íþrótta- og sundtíma. 
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Viðbrögð við alvarlegum brotum á skólareglum 

Komi upp vandamál vegna hegðunar og/eða ástundunar nemanda eru þau leyst í samvinnu 

við nemendur og foreldra. Umsjónarkennari hefur forgöngu um lausn á vanda vegna 

stoppmiða, ástundunar og agabrota í samvinnu við nemanda og foreldra/forráðamenn. Ef 

ekki tekst að leysa vandann er málinu vísað til skólastjórnenda eða nemendaverndrarráðs.  

 Brjóti nemandi af sér skal umsjónarkennari, aðstoðarskólastjóri eða skólastjóri ræða 

við nemanda um hegðun hans til þess að nemandi geri sér grein fyrir eðli brotsins og 

afleiðingum þess. Foreldrum skal ætíð gerð grein fyrir agabrotum barna sinna. Gerist 

nemandi sekur um alvarleg og ítrekuð brot má vísa honum úr skóla á meðan reynt er að finna 

lausn á máli hans. Ef ekki reynist unnt að leysa vandann innan skólans er leitað annarra leiða 

í samvinnu við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar og Félagsþjónustu Hafnarfjarðar.  

 

 

Gagnvart nemanda sem virðir ekki skólareglur má grípa til þessara úrræða:  

 

 að taka nemanda úr kennslustund og láta hann fást við önnur viðfangsefni undir 

eftirliti starfsfólks skólans það sem eftir lifir skóladags eða í ákveðinn tíma. 

 

 að vísa nemanda úr kennslustund í ákveðinni námsgrein í annað úrræði innan skólans 

undir eftirliti starfólks skólans.  

 

 að óska eftir að foreldrar sæki viðkomandi nemanda. 

 

 að meina nemanda þátttöku í félags- og tómstundastarfi á vegum skólans vegna 

agabrota í félags- og tómstundastarfi.  

 

 að vísa nemanda um stundarsakir úr skóla að hámarki eina kennsluviku á meðan 

leitað er lausnar. Foreldrar geta komið fram athugasemdum og andmælum, skv. 

13.gr. stjórnsýslulaga nr. 93/1993.  

 

 að vísa nemanda ótímabundið úr skóla ef nemandi veldur öðrum skaða eða 

eignatjóni, leita skal allra leiða áður en þessi leið er farin. Skólastjóri tilkynnir 

skólanefnd ákvörðunina sem tryggir nemanda annað skólaúrræði innan þriggja 

vikna.  
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Komi upp alvarleg brot á skólareglum er stuðst við eftirfarandi ferli: 

 

 

Leið 1 

Viðbrögð við ítrekuðum brotum á skólareglum, ofbeldi, vopnaburði, minniháttar 

skemmdarverkum, að hafa rangt við og hegðunarvanda.  

 
1. Rætt er við nemanda um málið og upplýsingum safnað.  

2. Haft er samband við foreldra samdægurs og þeir boðaðir á fund með skólastjórnanda 

og kennara þar sem farið er yfir málið. Málið gert upp í samvinnu við foreldra og 

nemandi bætir ráð sitt. Tilkynning send til Barnaverndar ef talin er þörf á. 

3. Leitað er að orsök vandans. Skólastjóri leggur málið fyrir nemendaverndarráð ef 

ástæða er til þar sem sérstaklega skal skoða:  

 nám nemandans – stuðning í námi  

 aðstæður í nemenda- og félagahópnum  

 samskipti kennara og nemanda  

 samskipti foreldra og skóla  

 aðstæður nemandans  

4. Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og 

þjónustu frá Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar  

 

 
Leið 2 

Viðbrögð við alvarlegu ofbeldi og hegðunarvanda, þjófnaði, innbroti í skóla (þar með 

talið í tölvukerfi), skemmdarverkum, reykingum, áfengis- og fíkniefnaneyslu og sölu og 

dreifingu fíkniefna.  

 
1. Upplýsingum um atvik er aflað og skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.  

2. Skólastjórnendur boða foreldra í skólann strax og farið er yfir málið með 

umsjónarkennara og nemandi fer heim með foreldrum.  

3. Nemandi mæti á fund í skólann daginn eftir með foreldrum sínum þar sem farið er yfir 

málsatvik og leitað eftir samvinnu um framhald málsins. Mikilvægt er að nemandi fái 

tækifæri til að bæta ráð sitt. Viðurlög ákveðin í samvinnu við foreldra. Ef samvinna 

næst ekki við foreldra getur komið til tímabundinnar brottvikningar nemanda á meðan 

ákvörðun er tekin um framhald málsins.  

Ef um brottvikningu er að ræða skal gæta stjórnsýslulaga nr. 93/1993, þ.m.t. andmælaréttar, meðalhófs, 

jafnræðisreglu og rannsóknar- og upplýsingaskyldu sbr. Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum.  

4. Tilkynning send til Barnaverndar ef þörf er á. 
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5. Ef um ofbeldi er að ræða hefur skólastjóri samband við foreldra þolanda. Ef ekki er 

um kæru að ræða leitar skólastjóri heimildar foreldra til lausnar málsins innan skólans.  

6. Finnist ekki viðunandi lausn er málinu vísað til Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar sem 

heldur utan um málið á meðan leitað er frekari lausnar.  

 
Reglugerð nr.1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

 

 

Um aðkomu lögreglu  

 

1. Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.  

2. Skólastjóri tilkynnir lögreglu um málið og fer fram á rannsókn málsins.  

3. Skólastjóri tilkynnir málið til Barnaverndar Hafnarfjarðar.  

4. Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda.  

 Ef um brottvikningu er að ræða skal gæta stjórnsýslulaga nr. 93/1993, þ.m.t. 

andmælaréttar, meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og upplýsingaskyldu  

Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum  

 
Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar.  

 


