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Skólinn í tölum
Grunnskóladeild
Fjöldi nemenda, fjöldi starfsmanna, opnunartími, símanúmer, netföng og svo framvegis
Upplýsingar um stjórnendur og staðgengil skólastjóra
Heimilisfang: Skólabraut 1, 380 Reykhólahreppur
Heimasíða skólans: h
 ttp://www.reykholaskoli.is
Netfang skólans: skolastjori@reykholar.is
Fésbókarsíða skólans: https://www.facebook.com/Reykhólaskóli
Sími á kennarastofu: 434 – 7731
Sími á leikskóladeild: 434 - 7832
Sími á skólastjóraskrifstofu: 434 – 7806
Skólastjóri: Valgeir Jens Guðmundsson
Farsímanúmer: 8230003
Staðgengill skólastjóra: Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir
Deildarstjóri leikskóla: Birgitta Jónasdóttir

Leikskóladeild
Heimilisfang: Skólabraut 1, 380 Reykhólahreppur
Heimasíða skólans: h
 ttp://www.reykholar.is/skoli/
Netfang skólans: skolastjori@reykholar.is
Fésbókarsíða skólans:https://www.facebook.com/HólabærLeikskóladeildReykhólaskóla
Sími á leikskóladeild: 434 - 7832
Sími á skólastjóraskrifstofu: 434 – 7806
Skólastjóri: Valgeir Jens Guðmundsson
Farsímanúmer: 8230003
Deildarstjóri leikskóla: Birgitta Jónasdóttir

Opnunartími
Grunnskóladeildin opnar kl 08:15 og skóla líkur á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum kl
15:00. Á föstudögum lýkur skóla kl 12:20. Eftir áramót lýkur skóla kl. 14:10 á fimmtudögum.
Leikskóladeildin opnar alla virka daga kl 7:45 og lokar kl 16:00 á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og
fimmtudögum. Á föstudögum lokar leikskólinn 15:00

Tölulegar upplýsingar
Fjöldi nemenda
65 nemendur eru í Reykhólaskóla.
47 nemendur eru í Grunnskóladeild.
18 nemendur eru í leikskóladeild.

Tónlistardeild:
24 nemendur eru í tónlistardeild.
Fjöldi almennra kennslustunda
205
Fjöldi sérkennslustunda
47
Fjöldi stöðugilda í kennslu
Grunnskóladeild 6,6
Leikskóladeild 4,2
Fjöldi stöðugilda í stjórnun
Grunnskóladeild 1.
Leikskóladeild 1.
Kynjahlutföll
76% Konur 24% Karlar
Stöðugildi stuðningsfulltrúa
4,5
Stöðugildi skólaliða
1,5
Sérfræðingar stöðugildi
1,3
Önnur stöðugildi
3
Fjöldi nemenda eftir árgöngum.
Hólabær - Leikskóladeild 18.
1. bekkur - 4
2. bekkur - 2
3. bekkur - 7
4. bekkur - 3
5. bekkur - 7
6. bekkur - 5
7. bekkur - 3
8. bekkur - 6
9. bekkur - 3
10. bekkur - 7

Samræmd próf.
Markmið skólans eru að framfarir nemenda í samræmdum prófum séu að minnsta kosti eins og gerist að
jafnaði á landsvísu.
Lesfimipróf
Markmið skólans er að fjölga nemendum sem ná 90%, 50% og 25% viðmiðum. Fyrsta markmið er að allir
árgangar nái 90% viðmiðum. Skólinn mun beita viðurkenndum aðferðum við að ná fram þeim markmiðum.

Starfsfólk skólans, netföng og símanúmer
Andrea Björnsd.
Ásta Sjöfn Kristjánsd.
Birgitta Jónasdóttir
Bergþór O. Thorsteins.
Dísa Sverrisd.
Einar Sveinbjörnsson
Friðrún Hadda Gestsd.
Helga Þórey Sigurlínud.
Herdís Erna Matthíasd.
Hrefna Jónsdóttir
Indiana Svala Ólafsd.
Ingimar Ingimarsson
Íris Ósk Sigþórsd.
Katla Sólborg Friðriksd.
Kolfinna Ýr Ingólfsd.
Ó. Hanna Guðmundsd.
Rebekka Eiríksd.
Sandra Rún Björnsd.
Sigrún Kristjánd.
Silvía Kristjánsdóttir
Steinunn Rasmus
Svanborg Guðbjörnsd.
Valgeir Jens Guðmund.
Vilborg Ása Fossdal
Vilberg Þráinss.
Þráinn Hjálmarss.
Ingvar Samúelsson
Árný Huld Haraldsd.
Ólafía Sigurvinsdóttir

Þroskaþjálfi
andrea@reykholar.is
Umsjónakennari
asta@reykholar.is
Deildarstjóri leikskóla. leikskoli@reykholar.is
Umsjónakennari
bergthor@reykholar.is
Stuðningsfulltrúi
disver@snerpa.is
Leiðbeinandi
einarsveinbjorns@gmail.com
Stuðningsfulltrúi
helmuth@simnet.is
Starfsm. Leikskóla
helga.ingadottir@gmail.com
Skólaliði
gustafjo@mmedia.is
Leiðbeinandi
hrefnajonsd@gmail.com
Stuðningsfulltrúi
indaola@simnet.is
Tónlistarkennari
ingimar@reykholar.is
Starfsm. Leikskóla
irisos@yahoo.com
Stuðningsfulltrúi
katlasolborg@gmail.com
Kennari
kolfinna@reykholar.is
Skólaliði
Leiðbeinadi
bekka@reykholar.is
Iðjuþjálfi
sandrarun@simnet.is
Leikskólakennari
Stuðningsfulltrúi
Kennari
steinunn@rasmus.is
Kennari
kalliloa@simnet.is
Skólastjóri
skolastjori@reykholar.is
Stundarkennari
Bílstjóri
Bílstjóri
Matráður
Aðstoðarmatráður
Aðstoðarmatráður

Viðtalstímar kennara í grunnskóladeild
Svanborg Guðbjörnsdóttir umsjónarkennari 6. – 7. bekkjar.
Þriðjudögum kl. 11:00 – 11:40
Bergþór O. Thorstensen umsjónakennari í 8., 9. – 10. bekkjar
Mánudögum 12:50 – 13:30
Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir umsjónarkennari 4. og 5. bekkjar.
Þriðjudaga kl. 10:00 – 10:40.
Steinunn Rasmus umsjónarkennari 1. 2. og 3. bekk.
Þriðjudögum kl. 11:00 – 11:40.
Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir umsjónarkennari 8., 9. og 10. bekkjar.
Mánudögum kl. 10:00 – 10:40.
Hægt er að ná í aðra starfsmenn eftir samkomulagi.

Viðtalstímar kennara í leikskóladeild
Viðtalstímar kennara í leikskóladeild er eftir samkomulagi.

Forföll kennara
Ef kennari fer í leyfi undirbýr hann kennsluáætlun fyrir staðgengil sinn. Ef kennari veikist eða af öðrum orsökum
getur ekki undirbúið kennslu má staðgengill hans ráðstafa tímanum með öðrum hætti.
Í forföllum skólastjóra tekur Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir staðgengill skólastjóra við störfum hans þar til hann snýr
aftur.
Í forföllum kennara er bilið brúað með öðrum kennurum skólans, ef kennarar eru uppteknir í kennslu eða geta
ekki sinnt forföllum af öðrum ástæðum, hafa stuðningsfulltrúar eða skólaliðar umsjón með bekknum.

Móttaka nýrra starfsmanna
Tilgangurinn með móttökuáætlun er að kynna fyrir nýjum starfsmönnum mikilvæg atriði í skólastarfinu og
auðvelda þeim að aðlagast nýjum vinnustað. Skólastjóri er ábyrgur fyrir að farið sé yfir þau atriði sem við eiga
með nýjum starfsmanni.
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Sér um að nýr starfsmaður undirriti ráðningarsamning.
Sýnir nýjum kennara húsakynni skólans.
Kynnir stefnu skólans.
Kynnir réttindi og skyldur starfsmanna skv. kjarasamningi (s.s. veikindarétt, lífeyrismál,
símenntunarákvæði, vinnutímaramma, vinnuskýrslu, stundatöflu, undirbúningstíma, vinnumenningu,
starfsreglur, trúnaðar- og þagnarskyldu o.fl.).
Sér um að nýr starfsmaður undirriti yfirlýsingu um trúnað og þagnarskyldu.
Veitir nýjum starfsmanni upplýsingar um vinnureglur, vinnufyrirkomulag, vinnutíma og starfsmannafundi.
Fer yfir starfslýsingu og hæfniskröfur starfsins við kennarann/starfsmanninn, ræðir starfshætti í
væntanlegu starfi.
Kynnir Aðalnámskrá grunnskóla/skólanámskrá/skóladagatal/starfsáætlun.
Kynnir upplýsingamiðla, heimasíðu og Námfús.
Kennir nýjum starfsmönnum vinnubrögð við skráningu á t.d. Námfús.
Kynnir þjónustu sérkennslu og námsvera.
Sér um að allar upplýsingar sem fram koma á kynningarfundinum verði aðgengilegar á sameign.
Kynnir hvernig móttöku nýrra nemenda er háttað.
Kynnir skipulag matarmála í skólanum, bæði fyrir nemendur og kennara/starfsmenn.
Fer yfir hagnýt atriði s.s. kaffitíma, fatnað, hefðir og umgengni í skólanum.
Kynnir nýja kennara/starfsmenn á fyrsta starfsmannafundi.
Kynnir nýja kennara/starfsmenn fyrir foreldrum.
Kynnir brunavarnir skólans, fyrstu viðbrögð við slysum og skráningu á slysum.
Kynnir tölvukerfi skólans, tölvupóst, geymslu gagna og prentunarmáta.
Kynnir vefsíðu skólans og hver setur efni inn á hana.
Afhendir nýjum kennara/starfsmanni lykla (kvittað fyrir).
Sér um að nýr kennari fái afhenta vinnutölvu (kvittað fyrir).

Starfsmannastefna
Endurskoðun á starfsmannastefnu fer fram skólaárið 2017-2018.

Stefna:
Markmiðið með starfsmannastefnunni er að Reykhólaskóli hafi alltaf á að skipa hæfum og áhugasömum
starfsmönnum sem geta tryggt nauðsynlegt frumkvæði í störfum, veitt góða þjónustu og brugðist við
síbreytilegum þörfum sveitarfélagsins. Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum ákveðin starfsskilyrði
og möguleika á að vaxa og dafna í starfi.

Framkvæmd:
Hvernig vitum við að starfsmannastefnan virkar í framkvæmd?
Að taka vel á móti nýju starfsfólki með því að:
Tryggja að starfsfólk fái allar nauðsynlegar upplýsingar og kynningu á vinnustaðnum strax sem byggir á
móttökuáætlun nýrra starfsmanna.
Ábyrgð: Skólastjóri
Að gera starfsfólki kleift að þróast í starfi með því að:
Tryggja að starfsfólk hafi aðgang að námskeiðum og sveigjanleika til þess að komast á námskeið við hæfi. Sjá
nánar í starfsþróunaráætlun.
Að stuðla að því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi séu til fyrirmyndar með því að;
Gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað (skv. lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum nr. 46/1980) og framfylgi henni. Öryggisáætlun Reykhólaskóla er í vinnslu og verður tilbúin vorið
2018.
Ábyrgð: Stjórnendur, trúnaðarmenn.
Að undirbúa starfslok vandlega með því að:
Eiga starfslokasamtöl við starfsfólk til að tryggja að starfsþekking haldist innan vinnustaðarins og greina
ástæður þess að starfsfólk hættir
Ábyrgð: Skólastjóri
Að ráða hæft og metnaðarfullt starfsfólk með því að:
Auglýsa öll störf nema þegar um er að ræða tímabundnar ráðningar eða tilfærslu í starfi og fara eftir þeim
reglum sem gilda um réttindi starfsmanna hverju sinni.
Ábyrgð: Skólastjóri
Að vinna markvisst að jafnrétti kynjanna með því að:
Fara eftir jafnréttisáætlun Reykhólaskóla.
Ábyrgð: Skólastjóri
Að sjá um að starfsmannasamtöl fari fram á hverju vori:
● Tryggja tíma í fundaráætlun skólans fyrir starfsmannaviðtöl á hverju vori.

●
●
●

Starfsmannasamtal fer fram milli stjórnenda og starfsmanns um starf, frammistöðu, starfsþróun og
framtíðaráætlanir starfsmanns. Starfsmannasamtöl eru hluti af frammistöðumatsferli.
Í samtalinu setja stjórnandi og starfsmaður í sameiningu áframhaldandi markmið og leiðir til að efla
styrkleika einstaklinga í núverandi starfi eða skoða hvort annars konar starf henti betur.
Metin er þörf fyrir þjálfun og endurmenntun í samræmi við starfslýsingu og gerðar tillögur að
breytingum. Starfsmannasamtöl er ekki vettvangur til að ræða launakjör, þó umræða um launakjör geti
átt sér stað í kjölfar starfsmannasamtala og mats á frammistöðu starfsfólks. Í starfsþróunarsamtali er
lagður grunnur að vinnumati hvers kennara.

Miðað er við að tímasett framkvæmd vinnumats geti verið með eftirfarandi hætti:
● Janúar-mars: starfsmannasamtöl
● Apríl: forsendur vinnumats
● Maí: drög að vinnumati fyrir einstaka kennara
● Maí: áætlun um starfsþróun júní: samkomulag gert um vinnumat
Ábyrgð: Skólastjóri
Almennar skyldur og réttindi starfsmanna
Að kynna nýjan starfsmann fyrir trúnaðarmönnum og halda starfsmanninum eins upplýstum og mögulegt eru
um réttindi sín og skyldur.
Ábyrgð: Skólastjóri

Eftirfylgni/Aðgerðir
Til að tryggja eftirfylgni með starfsmannastefnunni:
Að kanna reglulega starfsánægju og starfsumhverfi samkvæmt sjálfsmatsáætlun skólans.
Að endurskoða árlega starfsmannastefnu Leik- og grunnskóla Reykhóla og bregðast við breytingum.

Trúnaðarmenn og öryggisvörður
Trúnaðarmaður kennara er Steinunn Ólafía Rasmus.

Verksvið starfsmanna - starfslýsingar
Erindisbréf kennara
1.gr.
Kennari, sem ráðinn er til starfa í grunnskóla, skal gegna því samkvæmt lögum, reglugerðum, aðalnámskrá
grunnskóla, erindisbréfi og kjarasamningum.
Kennari skal ráðinn til starfa af hlutaðeigandi skólayfirvöldum í samræmi við samþykkt um stjórn sveitarfélags.
Ráðning skal einnig vera í samræmi við lög nr. 66/1995 um grunnskóla, lög nr. 72/1996 um réttindi og skyldur
kennara og skólastjórnenda grunnskóla og lög nr. 48/1986 um lögverndun starfsheita og starfsréttinda
grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra.
2. gr.
Á kennara hvílir sú skylda að miðla þekkingu til nemenda og veita hverjum nemanda tækifæri til að afla sér
þekkingar og leikni, örva starfsgleði nemenda og frjóa hugsun. Kennara ber að sjá til þess að sérhver nemandi
fái viðfangsefni við hæfi, aðstoða hvern og einn í náminu, hvetja til sjálfstæðra vinnubragða, hjálpa hverjum og
einum að meta stöðu sína í náminu og stuðla að því að hver nemandi tileinki sér heilbrigðar lífsvenjur.Kennari

skal leitast við að vera nemendum sínum til fyrirmyndar um háttvísi, stundvísi og reglusemi og gæta trúnaðar
við nemendur og virða þann trúnað sem þeir sýna honum. Kennari gæti þagmælsku um þau einkamál er hann
fær vitneskju um í starfi og þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.
3. gr.
Kennara ber að annast kennslu og nauðsynlegan undirbúning samkvæmt stundaskrá og sinna öðrum störfum
við grunnskólann sem honum eru falin af skólastjóra enda samræmast þau starfssviði hans.
4.gr.
Í starfi kennara felst meðal annars:
- Að annast kennslu samkvæmt meginmarkmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans.
- Að skipuleggja kennslu sína í samræmi við markmið grunnskólalaga og með hliðsjón af þörfum og þroska
nemenda hverju sinni.
- Að fylgjast með ástundun, framkomu og líðan nemenda og gera skólastjóra og forráðamönnum nemenda
viðvart ef hann telur þörf á.
- Að fylgjast með aðbúnaði til náms og kennslu og gera skólastjóra viðvart ef umbóta er þörf.
- Að færa dagbækur reglulega, nemendaskrár, einkunnabækur og aðrar nauðsynlegar skýrslur.
- Að veita umsjónarkennurum og námsráðgjöfum upplýsingar um námsgengi einstakra nemenda.
- Að veita foreldrum sem gleggstar upplýsingar um skólann, skólastarfið og gengi viðkomandi nemanda.
- Að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi og sýna hverjum og einum virðingu, áhuga og umhyggju.
- Að hafa jafnrétti nemenda í öllu skólastarfi að leiðarljósi.
5. gr.
Kennara er heimilt að víkja nemanda úr kennslustund ef nemandinn veldur verulegri truflun á kennslu og lætur
ekki skipast við áminningu. Komi til slíks skal kennari tilkynna skólastjóra það og leita eftir samvinnu við
foreldra og sérfræðinga skólans um lausn á málinu.
6. gr.
Erindisbréf þetta er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 72/1996 um réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda
grunnskóla.

Starfslýsing þroskaþjálfa
Yfirmaður þroskaþjálfa er skólastjóri. Þroskaþjálfi er samstarfsaðili kennara og annarra starfsmanna skólans
eftir því sem við á.
Ábyrgðarsvið
- Þroskaþjálfi er samstarfsaðili kennara og annarra starfsmanna skólans eftir því sem við á. Mikilvægt er að
þroskaþjálfi og kennari/kennarar starfi náið saman og gæti þess að verkskipting þjóni sem best öllum
einstaklingum bekkjarins/deildarinnar.
- Ber ábyrgð á og annast þroskaþjálfun og umönnun nemenda með fötlun.
- Ber ábyrgð á samskiptum við fjölskyldur nemenda sinna.
- Stendur vörð um réttindi nemenda sinna og stuðlar að því að þeir njóti bestu þjónustu sem möguleg er á
hverjum tíma.
- Tryggir svo sem kostur er og stuðlar að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðra einstaklinga.
- Eflir og viðheldur fagþekkingu sinni með reglubundinni endur-og símenntun.
Helstu verkefni:
- Þroskaþjálfi gerir einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sér¬kennara, foreldra og aðra eftir því
sem við á.
- Gerir færni og þroskamat.

- Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur/útbýr þjálfunar- og námsgögn og fylgir eftir settum markmiðum. Metur
árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila. Skilar skriflega niðurstöðum til næsta
yfirmanns og foreldra.
- Tekur þátt í kennara og starfsmannafundum.
- Veitir foreldrum nemenda sinna ráðgjöf og leiðbeiningar.
- Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda sinna.
- Miðlar sérþekkingu til kennara, annarra starfsmanna skólans og foreldra.
- Ber, ásamt deildarstjóra sérkennslu, ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsinga¬öflun vegna flutninga nemenda
milli skóla.
- Ber ábyrgð á reglulegu sambandi við umsjónarkennara viðkomandi bekkja.
- Ber ábyrgð á að trúnaðargögn nemenda hans berist til deildarstjóra sér¬kennslu til varðveislu.
- Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan verksviðs hans.
Þátttaka í vinnuhópum og /eða teymisvinnu og hlutverk
- Situr nemendaverndarráðsfundi þegar fjallað er um skjólstæðinga viðkomandi ef óskað er eftir því.
- Miðlar upplýsingum varðandi sérþarfir nemenda til kennara, annarra starfsmanna skólans og foreldra.
- Er í samstarfi við kennara, aðra starfsmenn skólans og foreldra.
- Er ráðgefandi aðili vegna móttöku nýrra nemenda með fötlun ef deildarstjóri sérkennslu óskar eftir því.
Samskipti
- Þroskaþjálfi er í samskiptum við aðrar stofnanir s.s. Greiningar- og ráðgjafarstöð, Fræðslumiðstöð, Barna og
unglingageðdeild, félags¬þjónustu, o.fl. í samráði við deildarstjóra sérkennslu, skólastjóra eða aðra stjórnendur
skóla.

Starfslýsing iðjuþjálfa
Iðjuþjálfi vinnur að þjálfun, hæfingu og endurhæfingu nemenda með skerta líkamlega, andlega eða félagslega
getu:
● Fær skjólstæðinga til meðferðar eftir tilvísun;
● Metur líkamlega, andlega og félagslega getu þeirra til þess að bjarga sér í daglegu lífi;
● Setur meðferðarmarkmið í samráði við skjólstæðing og aðra starfsmenn skólans;
● Skipuleggur og annast einstaklingasmeðferð til að bæta aðlögun nemanda, starfshæfni og
sjálfsbjargargetu;
● Velur verkefni sem henta þörfum getu og áhugamálum viðkomandi;
● Þjálfar m.a. hreyfigetu, vöðvastyrk, samhæfingu, skynúrvinnslu, starfsgetu, einbeitingu, úthald, tjáningu
og félagsleg samskipti;
● Notar vinnu, leikræna tjáningu, handíðir og önnur verkefni til að auka andlega og líkamlega hæfni;
● Útvegar eða útbýr hjálpartæki og þjálfar nemanda í notkun þeirra;
● Lagar umhverfið að nemandanum með því að leggja til breytingar í skólaumhverfi;
● Skráir framvindu meðferðar, hefur samvinnu við annað starfsfólk skólans og aðstandendur nemandans.

Starfslýsing stuðningsfulltrúa
Næsti yfirmaður er skólastjóri
Markmið: Að taka þátt í því uppeldisstarfi sem fram fer skólanum
þar sem áhersla er lögð á vellíðan nemenda.
Starfslýsing
Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð.
Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega, námslega og í

daglegum athöfnum. Starfið tekur mið af þar til gerðri áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám
saman úr þörf nemanda/nemenda á stuðningi í þeim tilvikum þar sem það er hægt.
Stuðningsfulltrúi:
- Aðstoðar nemanda/nemendur við daglegar athafnir og virka þátttöku í skólastarfi.
- Vinnur eftir áætlun sem bekkjarkennari hefur útbúið í samráði við fagstjóra sérkennslu, sálfræðing eða annan
ráðgjafa.
- Aðstoðar nemanda/nemendur við að ná settum markmiðum samkvæmt aðalnámskrá/einstaklingsnámskrá
undir leiðsögn kennara.
- Aðlagar verkefni að getu nemandans samkvæmt leiðbeiningum kennara.
- Ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og daglegum athöfnum t.d. með því að hvetja þá til að gera sem
mest sjálfir og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt.
- Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð.
- Styrkir jákvæða hegðun nemenda samkvæmt umbunarkerfi og vinnur gegn neikvæðri hegðun, t.d. með
áminningum og með því að fylgja nemanda tímabundið afsíðis.
- Fylgist með og leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu nemenda, notkun skriffæra o.s.frv.
- Aðstoðar nemanda/nemendur við að klæðast, matast og aðrar athafnir daglegs lífs ef þeir eru ófærir um það
sjálfir.
- Leitast við að styðja nemendur í félagslegum samskiptum innan og utan kennslustofu.
- Veitir nemendum félagslegan stuðning með því að hlusta á frásagnir og reynslu þeirra og spjalla við þá þegar
aðstæður leyfa.
- Fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum og vettvangsferðum og aðstoðar
þá eftir þörfum.
- Situr fag- og foreldrafundi eftir því sem við á.
- Getur eftir aðstæðum einnig sinnt öðrum nemendum í bekknum, m.a. til að kennari geti aðstoðað nemanda
sem þarf séraðstoð og til að draga úr sérstöðu nemenda með sérþarfir.
- Annast önnur þau störf sem honum kunna að verða falin af yfirmanni og falla innan eðlilegs starfssviðs hans.

Starfslýsing Skólaliða
Markmið; Skólaliði er þátttakandi í uppeldisstarfi skólans þar sem áhersla er lögð á vellíðan nemenda..
- Hann er á frímínútnagæslu.
- Aðstoðar nemanda/nemendur við daglegar athafnir. Ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og
daglegum athöfnum t.d. með því að hvetja þá til að gera sem mest sjálfir og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt.
- Fylgir nemendum með sérþarfir eftir við ýmsar aðstæður, aðstoðar í matsal.
- Er við gæslu og eftirlit á göngum skólans. Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun,
umgengni og vinnubrögð.
- Vinnur við ræstingar og annast önnur þau störf sem honum kunna að verða falin af yfirmanni og falla innan
eðlilegs starfssviðs hans.

Skóladagatal
Skóladagatal grunnskóladeildar 2017-2018
http://www.reykholar.is/skoli/skrar/skra/125
Skóladagatal leikskóladeildar 2017-2018
http://www.reykholar.is/skoli/skrar/skra/124

Skýringar og fastir viðburðir
Águst/september
● Leikskóli hefst 16. ágúst
● Skólasetning grunnskóla 22. ágúst
● Íþróttamót Borgarnesi. Miðstigsleikarnir 31. ágúst.
● Nám og gleði, kynning á starfi vetrarins. 6. September
● Haustferð Reykhólaskóla verður setið fyrir veðri á tímabilinu 14. september.
● Öfugsnúni dagurinn 21. september.
● Samræmt próf hjá nemendum í 7. bekk 22. – 23. september.
● Samræmt próf hjá nemendum í 4. bekk 29. – 30. september.
Október
● Norræna skólahlaupið 4. október.
● Smiðjuhelgi fyrir nemendur í 8. – 10. bekk. 6. – 7. október.
● Foreldraviðtöl með foreldrum og nemendum. 11. Október.
● Foreldrarviðtöl í leikskólanum 12. Október
● Bleikur dagur 14. október.
● Starfsdagur í leik- og grunnskóla 19-20. nóvember.
● Skólabúðir á Laugum fyrir nemendur í 9. bekk. 23. – 27. Október
● Alþjóðlegi bangsadagurinn. 27. Október
● Íþróttahátíð Bolungarvíkur 27. Október.
Nóvember
●
●
●

Vetrarfrí í leik- og grunnskóla. 6. nóvember.
Baráttudagur gegn einelti. 8. nóvember.
Dagur íslenskra tungu 16. nóvember.

Desember
● Fullveldiskaffi Reykhólaskóla 2. Desember.
● Jólaball á Varmalandi
● Jólaföndur Reykhólaskóla. 14. Desember.
● Foreldrakaffi í Hólabæ. 15. desember.
● Litlu jólin og jólaball hjá nemendum Reykhólaskóla. 20. desember.
● Jólafrí hjá grunnskóladeild. 20. desember.

Janúar
● Starfsdagur hjá leikskóla. 2. janúar.
● Leikskóli hefst 3. janúar.
● Grunnskóli hefst eftir jólafrí. 3. janúar.
● Pabba og afakaffi í Hólabæ. 23. janúar.
Febrúar
● Dagur stærðfræðinnar.
● Skólabúðir á Reykjum fyrir nemendur í 7. bekk. 5. – 9. Febrúar.
● Dagur leikskólans. 6. febrúar.
● Bolludagur12. febrúar.
● Sprengidagur 13. Febrúar.
● Öskudagurinn 14. Febrúar.
● Starfsdagur kennara. 19. febrúar.
● Mömmu og ömmukaffi í Hólabæ. 20. febrúar.
● Foreldraviðtöl grunnskóla. 22. febrúar.
Mars
●
●
●
●
●
●

Alþjóðlegi hrósdagurinn 1. mars.
Samfés 3. mars.
Samræmd próf hjá 8. – 9. mars.
Þemavika. 13. – 17. mars. Árshátíð Reykhólaskóla. 16. mars.
Danskennsla 19. –22. mars. Með fyrirvara vegna samræmdra prófa.
Páskafrí í grunnskóla hefst. 26. mars.

Apríl
●
●
●
●
●

Starfsdagur kennara 3 apríl.
Kennsla hefst aftur eftir páskafrí. 4. Apríl.
Smiðjuhelgi hjá 8. – 10. Bekk. 6-7. Apríl.
Sumardagurinn fyrsti. 19. apríl.
Foreldraviðtöl í leikskólanum 25. – 26. apríl.

Maí/júní
● Frídagur verkalýðsins. 1. Maí.
● Síðasti prófadagur. 4. Maí.
● Síðsti kennsludagur grunnskólans. 18. maí.
● Ferðalög nemenda verða á tímabilinu 22. – 24. maí.
● Skólaslit og útskrift leik- og grunnskóla. 29. maí.
● Síðasti dagur leikskólans fyrir sumarfrí 28. júní.
Vinsamlegast athugið að dagsetningar geta breyst og nýjir atburðir bæst inn á skóladagatalið. Foreldrar og
nemendur fá að vita af því í tíma.

Uppbrotsdagar
Yfir veturinn eru nokkrir upprotsdagar. Má þar nefna haustferð skólans, skólahlaupið, jólaföndur, fullveldiskaffi,
árshátíð og vorferðalag. List fyrir alla, tónlist fyrir alla og danskennsla er á meðal þess sem skólinn fær í
heimsókn og nýtist vel á upprotsdögum.

Val 1.-7. bekk
Nemendur í grunnskóladeild eru í vali einu sinni í viku. Valið verður þannig uppbyggt , boðið verður upp á fjögur
námskeið sem standa yfir í 4 vikur. Nemendur velja fyrirfram hvaða námskeið þau vilja taka. Ýmis konar
námskeið verða í boði í vetur. Viku áður en námskeiðin hefjast fá þau upplýsingar um hvað er í boði hverju sinni.
Nemendur velja fyrsta val og annað val og er reynt eftir mesta megni að koma til móts við þeirra óskir.

Val 8.-10. bekk
Nemendur í 8-10 bekk eru í áhugasviðsvali þar sem þeir geta valið úr mörgum mislöngum valáföngum eftir
áhuga hvers og eins.

Skertir dagar.

Nemendur í 8. – 10. bekk eru með skerta stundartöflu. Til þess að uppfylla kröfur um 37 stunda tímaviðmið
hefur nemendum Reykhólaskóla verið boðið að taka þátt í smiðjuhelgum með grunnskóla Borgarfjarða tvisvar
sinnum á ári. Smiðjuhelgarnar verða 11. – 12. nóvember og 17. – 18. mars. Smiðjuhelgarnar eru haldnar á
Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Nemendur vinna í smiðjum frá 14:30 – 19.00 á föstudegi og fá kvöldmat og
gista á staðnum. Næturgæsla er í höndum foreldra/kennara. Á laugardeginum er unnið frá kl. 09:00 – 14:30.
Kennari fylgir nemendum en óskað verður eftir aðstoð foreldra við gæslu og akstur. Nemendur vinna að
fjölbreyttum verkefnum.

Fastir fundir og fundaráætlun vetrarins
Starfsmannafundir eru að jafnaði haldnir mánaðarlega á miðvikudögum klukkan 15:00 - 16:00.
Grunnskólakennarafundir eru að jafnaði haldnir hálfsmánaðarlega á miðvikudögum klukkan 15:00- 1600.
Leikskólakennarafundir eru að jafnaði fyrsta þriðjudag í mánuði 16:00-17:00.
Teymisvinna - faglegt starf kennara - fastir fundir eru á fimmtudögum 15:00 - 16:00
Október:
Læsisátak
Móttaka nýrra starfsmanna
Starfsmannastefna
Starfsýsingar
Umhverfisstefna - koma í hendur nemenda
Rýnmingaráætlun Reykhólaskóla
Nóvember:
Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir
Áætlun um öryggi og velferð barna kynnt og mótuð
Stefna um samskipti heimilis og skóla
Nemendaverndarráð hlutverk
Skólareglur endurskoðaðar
Eineltis áætlun endurskoðuð
Janúar
Jákvæður agi - samstarfsverkefni leik og grunnskóla mótað

Vímuvarnaráætlun endurskoðuð
Jafnréttisáætlun endurskoðuð
Áfallaáætlun endurskoðuð
Febrúar
Skólaráð - Möguleg sameining skólaráðs grunnskóladeildar og foreldraráðs leikskóladeildar.
Móttökuáætlun nýrra nemenda
Skema um kannair og skimanir
Skólanámskrá
Mars
Starfsþróunaráætlun kynnt og mótuð
Viðmið um samskipti kynnt og mótuð
Eineltisáætlun kynnt og mótuð
Umhverfisstefna kynnt og mótuð
Apríl
Vímuvarnaráætlun kynnt og mótiuð
Jafnréttisáætlun kynnt og mótuð
Áfallaáætlun kynnt og mótuð
Skólareglur kynntar og mótaðar.

Skipulag skólans

Nefndir og ráð
Í 6. gr grunnskólalaga er kveðið á um að í hverju sveitarfélagi skal í umboði sveitarstjórnar vera skólanefnd sem
fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög og reglugerðir ákveða og sveitarstjórn eða sveitarstjórnir kunna að
fela henni. Mennta- og menningarmálanefnd Reykhóla er skólanefnd sveitafélagsins og ber að starfa eftir lögum
og reglum um skólanefndir.
Líkt og fram kemur í 6. gr grunnskólalaga skulu skólastjórar, grunnskólakennarar og foreldrar í sveitarfélagi
kjósa hver úr sínum hópi aðal- og varamann til setu á skólanefndarfundum með málfrelsi og tillögurétt.
Skólanefnd skal kosin af hlutaðeigandi sveitarstjórn í upphafi hvers kjörtímabils.

Mennta- og menningarmálanefnd
●
●
●

Vilberg Þráinsson
Ágúst Már Gröndal
Árný Huld Haraldsdóttir

Áheyrnafulltrúar eru:
● Valgeir Jens Guðmundsson, skólastjóri.
● Svanborg Guðbjörnsdóttir fh. kennara grunnskólans.
● Agnieszka Anna M Kowalczyk fh. Foreldra
● Íris Ósk Sigþórsdóttir fh. starfsmanna á leikskóla

Skólaráð grunnskóla
"Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald.
Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skólaráðs. Hann situr í skólaráði og stýrir starfi þess. Auk skólastjóra
sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks skólans, tveir
fulltrúar nemenda og einn fulltrúi grenndarsamfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum
fulltrúum skólaráðs. Staðgengill skólastjóra stýrir skólaráði í forföllum skólastjóra".
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1157-2008

Foreldraráð leikskóla
"Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði
sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til
eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri
getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem
vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar
áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra
áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri
háttar breytingar á leikskólastarfi"
https://www.althingi.is/altext/stjt/2008.090.html
Við Reykhólaskóla er virkt skólaráð en foreldraráð leikskóladeildarinnar hefur ekki verið virkt. Í vetur mun
skólastjóri leggja til að skólaráð Reykhólaskóla muni jafnframt sinna hlutverki foreldraráðs leikskólans og funda
og starfsáætlun verði endurskoðuð í samræmi við lögbundið hlutverk foreldraráðs leikskólans. .

Skólaráð Reykhólaskóla
Skólaráð Reykhólaskóla starfar samkv. 8. gr grunnskólalaga. Ráðið skal skipa níu einstaklingum til tveggja ára í
senn.
Skólaráð Reykhólaskóla skólaárin 2016 – 2017 og 2017 – 2018 skipa:
● Valgeir Jens Guðmundsson, skólastjóri
● Rebekka Eiríksdóttir, fulltrúi kennara
● Hrefna Jónsdóttir, fulltrúi kennara
● Friðrún Hadda Gestsdóttir, fulltrúi starfsmanna
● Ágústa Kristín Bragadóttir, fulltrúi grenndarsamfélagsins
● Steinunn Lilja Torfadóttir, fulltrúi nemenda
● Tindur Ólafur Guðmundsson, fulltrúi nemenda
● Inga Birna Erlingsdóttir, fulltrúi foreldra
● Lovísa Ósk Jónsdóttir, fulltrúi foreldra
Til vara
● Tindur Ólafur Guðmundsson, fulltrúi nemenda
● Sandra Rún Gústafsdóttir, fulltrúi nemenda
● Auður Arnórsdóttir, fulltrúi foreldra
Funda- og starfsáætlun
Ágúst. Funda- og starfsáætlun skólaráðs rædd og uppfærð ef þörf þykir. Starfsáætlun skólans yfirfarin og
athugasemdir teknar fyrir. Fyrirkomulag haustfunda og viðtala kennara, foreldra og nemenda yfirfarið og rætt.
Mötuneytismál.
September. Skólanámskrá yfirfarin og rædd. Foreldrafélag, samstarf heimila og skóla, upplýsingamiðlun.
Tilhögun námsmats.
Október. Matsáætlun/skorkort. Heimanám, starfshættir nemendaverndarráðs, fjárhagsáætlun.
Framkvæmdamál.
Nóvember. Námsmarkmið skólans m.t.t. aðalnámskrár, framkvæmd agastefnu, nemendafélag, hagsmunamál
nemenda.
Desember. Sérfræðiþjónusta, námsaðlögun, kennsluaðferðir, niðurstöður samræmdra prófa og læsisprófa.
Námsmat.
Janúar. Staða list- og verkgreinakennslu, starfsþróunaráætlun, starfsmannastefna. Staða framkvæmda við
skólann.
Febrúar. Stundaskrárrammi næsta vetrar, valgreinar, starfsmannaauglýsingar skóladagatal næsta vetrar.
Mars. Viðmiðunarstundaskrá, niðurstöður starfsmannasamtala. Námsmat. Samstarf heimila og skóla.
Apríl. Innritun nemenda, ráðningar starfsmanna, forvarnaráætlun, skólareglur, umhverfisstefna, niðurstöður
kannana.
Maí. Skipan starfsmannateyma næsta vetrar, skólahúsnæði og skólalóð, öryggi og aðbúnaður, innkaup
námsgagna, matsvinna.
Júní. Ársskýrsla, drög að starfsáætlun næsta árs.

Foreldraviðtöl
Foreldrarar og umsjónarkennari hittast tvisvar sinnum yfir skólaárið. Í upphafi skólaársins er Nám og gleði þar
sem kennsluhættir og námsefni er kynnt fyrir foreldrum. Í október hittast foreldrar, nemendur og
umsjónakennari og í febrúar hittast foreldrar og umsjónakennari í foreldraviðtölum. Þar sem umsjónarkennari,

foreldri og jafnvel nemandi hittast til að fara yfir stöðu og gengi nemandans í námi og hlustað er eftir röddum
foreldra.

Samskipti heimilis og skóla
Sérstök áætlun um samskipti heimilis og skóla liggur ekki fyrir ennþá. Skólaárið 2017 til 2018 verður mótuð
stefna og áætlun um markvisst samstarf heimilis og skóla. Fastir liðir í skólastarfinu fela í sér skipulögð
samskipti og í mörgum tilvikum varðar verkefni sem hafa verið í gangi lengi.

Forvarnir
Jákvæður agi - leikskóladeild
Leikskóladeild Reykhólaskóla hefur verið að vinna eftir hugmyndum uppeldisstefnunnar Jákvæður agi eða
positive discipline. Það var hvatinn að því að skoða hvort ekki væri kjörið að taka upp stefnuna fyrir skólann í
heild sinni. En samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir skólar að fylgja ákveðinni uppeldisstefnu.
Jákvæður agi er stefna sem byggir á “sjálfsstjórnarkenningu”, en hún felur það í sér að horft er á orsakir
hegðunar og það gildismat sem býr að baki þegar leitast er við að ná fram leiðréttingu, frekar en reyna að breyta
hegðuninni með umbun og refsingu eins og lengi hefur tíðkast með ýmsum atferlismótunarkerfum sem hafa
verið ráðandi í skólakerfinu um langan tíma. Hugmyndafræðin “jákvæður agi” gengur út á að móta skólabrag
sem einkennist af umhyggju og byggist á gagnkvæmri virðingu, reisn, vinsemd og festu. Við leitumst við að fá
nemendur til að tileinka sér þrjú viðhorf og fjórar tegundir af hæfni. Þessir hlutir eru m.a. kenndir og þjálfaðir
markvisst á bekkjarfundum.
Þrjú viðhorf og fjórar tegundir af hæfni eru;
- Sjálfstraust (Viðhorf nemanda: "Ég get")
Til að þróa með sér sjálfstraust þurfa nemendur öruggt andrúmsloft þar sem þeir geta prófað sig áfram með
nám og hegðun án þess að felldir séu harðir dómar um velgengni eða mistök, rétt eða rangt. Bekkjafundir geta
búið til öruggt umhverfi þar sem nemendur geta mátað hegðun sína í umburðarlyndu andrúmslofti, uppgötvað
hvernig hún snertir aðra og kannað möguleika á breytingum.
- Að tilheyra (Viðhorf nemanda: "Ég tilheyri og mín er þörf")
Til að öðlast tilfinningu fyrir mikilvægi í samfélaginu þurfa nemendur að upplifa að deila tilfinningum, hugsunum
og hugmyndum með öðrum og að þær séu teknar alvarlega. Á bekkjafundum hafa allir tækifæri til að láta sínar
skoðanir og tillögur í ljós. Nemendur læra að þeir geta lagt sitt af mörkum við að finna lausnir og geta fylgt
völdum lausnum eftir á áhrifaríkan hátt.
- Áhrif (Viðhorf nemanda: "Ég hef áhrif á umhverfi mitt og líf")
Til að nemendur öðlist tilfinningu fyrir áhrifum og valdi yfir þeirra eigin lífi, þurfa þeir að upplifa umhverfi sem
leggur áherslu á áreiðanleika og hvatningu. Bekkjarfundir búa til aðstæður þar sem nemendur geta upplifað að
það sé í lagi að gera mistök og að hægt sé að læra af þeim. Á bekkjarfundum geta nemendur lært að það er í

lagi að taka ábyrgð á mistökum sínum því að þeir verða ekki dæmdir en fá þess í stað aðstoð við að kanna
möguleika til að læra af þeim. Þeir læra að hætta að kenna öðrum um (kennarinn gaf mér F) og fallast á eigin
ábyrgð (ég fékk F af því að ég kláraði ekki verkefnið svo ég fengi hærri einkunn). Þeir læra einnig að þó þeir geti
ekki stjórnað öllu sem gerist geta þeir stjórnað eigin viðbrögðum við því sem gerist.
- Innsæi / tilfinningagreind
Hæfni nemanda til að skilja tilfinningar og að geta notað þann skilning til að þróa sjálfsaga, sjálfsstjórn og að
læra af reynslunni. Bekkjarfundir hjálpa nemendum að gera greinarmun á tilfinningum og athöfnun /
afleiðingum athafna. Þeir læra að þær tilfinningar sem þeir upplifa (reiði) er annað en aðgerðir (lemja einhvern)
og að tilfinningar eru alltaf eðlilegar og ásættanlegar þó að vissar aðgerðir séu það ekki. Þeir læra að nota
"ég-boð" um tilfinningar sínar og að nota mismundandi leiðir til að tjá og fást við tilfinningarnar. Á
bekkjarfundum virðast nemendur vera fúsari að hlusta hver á annan en á fullorðna. Þeir gefa hvor öðrum
endurgjöf sem hjálpar þeim að þróa með sér sjálfsaga og sjálfsstórn og að læra af reynslunni.
- Samskiptahæfileikar
Hæfni nemenda til að vinna með öðrum með góðum samskiptum, skipulegri samvinnu, samningum, virkri
þátttöku, hlustun og samhygð. Bekkjarfundir gefa frábært tækifæri fyrir nemendur til að þróa samskiptahæfni
sína með samræðum og með því að deila skoðunum, reynslu og tilfinningum. Með því að hlusta og setja sig í
spor annarra, vinna saman, semja um lausnir og hjálpast að við að leysa deilumál. Í stað þess að blanda sér í og
leysa málin fyrir nemendur geta kennarar bent á að málin séu sett á dagskrá bekkjafunda svo þeir geti saman
fundið lausnir sem allir græða á.
- Ábyrgð
Hæfni nemenda til að bregðast við takmörkunum og afleiðingum í daglegu lífi með ábyrgð, aðlögunarhæfni,
sveigjanleika og heiðarleika. Bekkjarfundir gefa nemendum tækifæri til að greina atburði og reynslu, að kunna
skil á afleiðingum og valkostum, og æfa sig á að velja ábyrga kosti. Þetta dregur úr vonbrigðum og óþoli, reiði
og tilhneigingum til að sýna óæskilega hegðun.
- Dómgreind
Hæfni nemenda til að nýta reynslu sína og þekkingu til að meta aðstæður og aðgerðir með hliðsjón af réttu
gildismati. Nemendur þróa með sér góða dómgreind þegar þeir hafa tækifæri og hvatningu til að æfa sig í að
meta kosti og taka ákvarðanir í umhverfi sem leggur áherslu á viðleitnina til að gera betur. Þetta er prýðileg
lýsing á því hvað gerist á áhrifaríkum bekkjarfundi. Of margir fullorðnir búast við að nemendur þrói með sér
dómgreind án þess að þeir fái tækifæri til að æfa sig, gera mistök, læra og reyna aftur. Reglulegir bekkjarfundir
gefa nemendum góðan tíma til þess.
Bekkjarfundir eða gæðahringir eru grundvallaratriði í framkvæmd á stefnunni en þ
 ar fá nemendur einmitt
tækifæri til að æfa framangreind atriði í öruggu umhverfi. Því er lögð mikil áhersla á að kenna rétta framkvæmd
þeirra, þeir séu haldnir eftir settum reglum og nægilega oft.

Í framkvæmd bekkjarfundanna er lögð áhersla á eftirfarandi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Við myndum hring
Við veitum hrós og viðurkenningar
Við vinnum skv. ákveðinni dagskrá
Við þróum samskiptahæfnina með æfingum
Við lærum um mismunandi skynjun / veruleika
Við lærum um fjórar ástæður þess að fólk gerir það sem það gerir
Við æfum hlutverkaleiki og hugstormun
Við einbeitum okkur að lausnum án refsinga

Stefnunni fylgja einnig fleiri atriði eins og að starfsmenn læri að skilja ástæður óæskilegrar hegðunar nemenda,
að samskipti þeirra við nemendur séu hvetjandi, að byggt sé upp traust og gott samband milli heimila og skóla,
að starfsmenn vinni saman í teymum og hjálpist að við að finna lausnir á vandamálum sem upp koma, og
síðast en ekki síst gerir hugmyndafræðin ráð fyrir að kennarar tileinki sér fjölmargar hagnýtar aðferðir við
bekkjarstjórnun en þær eru eftirfarandi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Að gefa nemendum ákveðna valkosti
Að fela nemendum ákveðin verkefni eða ábyrgð í skólanum/kennslustofunni
Þrautalausnir
Eftirfylgni með virðingu og reisn
Spyrja (ekki segja) "hvað", hvers vegna" og "hvernig"
Leiðbeinandi spurningar
Gera ekkert (augljósar afleiðingar)
Ákveða hvað við gerum
Segja NEI með virðingu og reisn
Framkvæma meira - tala minna
Setja alla í sama bátinn
Jákvæð einvera nemenda

Skólareglur - Grunnskóli Reykhólahrepps
(Endurskoðun, kynning og endurbætur fara fram skólaárið 2017-2018).
Skólareglur Reykhólaskóla gilda fyrir alla aðila sem að skólastarfinu koma og allsstaðar þar sem þeir eru á
vegum skólans.
A Námið
Við mætum stundvíslega, vel undirbúin með þau gögn sem nota skal. Við skulum vinna eins vel og við getum.
B Samskipti
Skólinn er vinnustaður okkar allra, hver nemandi og starfsmaður á rétt á því að fá frið við leik og störf.
Samskipti skulu einkennast af gagnkvæmri virðingu og vinsemd.
C Heilbrigði
Við tileinkum okkur hollar lífsvenjur. Notkun sælgætis og gosdrykkja er óheimil á skólatíma, nema í
undantekningartilvikum með leyfi skólastjóra. Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er stranglega
bönnuð.
D Skólalóðin
Nemendur yfirgefa ekki skólalóðina á skólatíma án leyfis. Við göngum um skólalóðina okkar af virðingu.
Nemendur eru á ábyrgð foreldra utan skólalóðar bæði í og úr skóla nema um skólaakstur sé að ræða.
E Ábyrgð
Við berum ábyrgð á eigin framkomu og munum að skólinn ber ekki ábyrgð á persónulegum verðmætum, sem
komið er með í skólann. Óheimilt er að koma með í skólann þau tæki og tól sem geta valdið skaða.
F Umgengni
Góð umgengni er í hávegum höfð í Reykhólaskóla. Við göngum vel um skólann og berum virðingu fyrir eigum
hans og hvers annars. Við röðum skóm, göngum frá útifatnaði og hirðum vel um námsbækur og önnur gögn.
G Ferðir
Í ferðalögum og á skemmtunum skólans eru allar reglur skólans í fullu gildi, nema annað sé tekið fram.

Sérreglur um GSM síma
1.
Nemendum í Reykhólaskóla er leyfilegt að vera með og nota GSM-síma. Um notkun og meðferð gilda
eftirfarandi reglur:
2.
Símarnir eru á ábyrgð nemenda í skólanum.
3.
Tjón vegna þjófnaðar eða skemmda verður ekki bætt af hálfu skólans. Á ferðalögum og í
vettvangsferðum á vegum skólans geta nemendur haft með sér GSM-síma. Hinsvegar verða þeir að hlíta þeim
reglum sem starfsfólk skólans setur þeim hverju sinni um notkun þeirra í ferðunum.
4.
Í kennslustundum gilda eftirfarandi reglur:
5.
Símar eru ekki leyfðir í kennslustundum nema með leyfi kennara.
6.
Símarnir skulu vera stilltir á þögn.
7.
Óheimilt er að senda eða lesa SMS eða önnur form af skilaboðum í kennslustundum.
8.
Í matsal er bannað að nota GSM síma.

Starfsreglur. Almennar starfsreglur starfsfólks við brot á skólareglum eru eftirfarandi:
1.
2.

Við fyrsta brot fær nemandi tiltal hjá viðkomandi starfsmanni. Tiltalið er skráð í Námfús.
Láti nemandi sér ekki segjast er hann áminntur og brotið skráð í Námfús af

3.
umsjónarkennara eða stjórnanda.
4.
Láti nemandi sér enn ekki segjast eða brotið er í alvarlegri kantinum (sjá flokkun agabrota) má vísa
honum úr tíma eða af vettvangi og er þá foreldrum ávallt gert viðvart af viðkomandi starfsmanni,
umsjónarkennara eða skólastjórnanda. Starfsmaðurinn tilkynni skólastjóra skólans að hann hyggist vísa
nemanda úr tíma eða af vettvangi og ákvörðun er tekin hvar nemandin skal dvelja umræddan tíma. Nemanda
sem vísað hefur verið úr kennslustund er ávallt í umsjón starfsmanns. Framvinda máls skráð í Námfús.
5.
Virði nemandinn regluna alls ekki þrátt fyrir ofangreind þrep, eða brot hans er mjög alvarlegt er honum
vísað beint til skólastjórnenda, sem ákveða frekari aðgerðir og er foreldrum gert viðvart. Framvinda máls skráð í
Námfús.

Flokkar agabrota
Reykhólaskóli hefur sett upp viðmið um alvarleika agabrota. Agabrot eru flokkuð í þrjá flokka; gulan,
appelsínugulan og rauðan. Flokkarnir eru ekki endanlegt yfirlit yfir agabrot en hjálpa til við að greina alvarleika
brota og bregðast við þeim samkvæmt því.
Gulur
●
●
●
●
●

Þras, ögrandi hegðun, riffildi og fl.
Truflandi athafnir við leiki og vinnu annarra, þar á meðal vegna óheimil notgun á GSM eða tónhlöðu.
Slæm umgengni; flíkur, námsgögn, matsalur, skemmdir án ásetnings.
Sælgæti, gos og tyggjó.
Óheimil notkun hjóla, línuskauta og annarra farartækja á skólalóð á skólatíma.

Appelsínugulur
●
Særandi eða niðrandi orðbragð,hæðni og uppnefni.
●
Óhlýðni – neitar að fara eftir fyrirmælum.
●
Ósannindi – svik – svindl.
●
Líkamlegt ár
●
Elti – hrekkir og stríðni.
●
Rauður
●
Ofbeldi – slagsmál – ógnandi hegðun.
●
Einelti líkamlegt sem andlegt.
●
Skemmdarverk – veggjakrot.
●
Þjófnaður.
●
kveikja.
●
Neysla eða sala áfengis, tóbaks og fíkniefna.
●
Vopnaburður.
Verkreglur varðandi einstaka skólareglur
Varðandi einstakar skólareglur geta viðurlög verið mismunandi og skal ávallt leitast við að viðurlög komi
nemanda að sem mestu gagni við að bæta hegðun sína.
Námið: Ef nemandi fellur í ástundunareinkunn úr vegna þess að mæting og ástundun er ábótavant er nemanda
gefin kostur á því að bæta þar úr. Undirritaður er sérstakur samningur vegna þessa.

Samskipti: Í skólanum eru starfsmenn í verkstjórnarhlutverki og verða nemendur að hlíta tilmælum þeirra í
hvívetna. Ef samskipti nemenda á milli eða milli nemenda og starfsfólks brjóta reglu um almenna virðingu í
samskiptum er brugðist við samkvæmt almennum starfsreglum.
Heilbrigði: Ef nemandi verður uppvís að reykingum, neyslu eða sölu áfengis eða annarra vímuefna þarf
viðkomandi að sækja fræðslu um vímuvarnir. Einnig má nemandinn eiga von á því að vera vísað úr skóla það
sem eftir lifir skóladags eða lengur eftir atvikum.
Gosdrykkir og sætindi eru gerð upptæk hjá nemanda á skólatíma, nema fyrir liggi sérstakt leyfi frá skólanum.
Skólalóðin: Beiðni þarf frá foreldrum um að yngri börn í 1. – 5. bekk yfirgefi skólalóð á skólatíma. Ef uppvíst
verður að yngri nemendur hafi farið af skólalóð í leyfisleysi eru foreldrar barna tafarlaust látnir vita. Eldri
nemendur þurfa ávallt að hafa leyfi skólans til að fara af skólalóð á skólatíma. Notkun reiðhjóla, línuskauta,
hlaupahjóla og hjólabretta á skólalóð er bönnuð á starfstíma skólans vegna slysahættu.
Ábyrgð: Nemendur bera ábyrgð á þeim verðmætum sem þeir kjósa að koma með í skólann og skólinn bætir
ekki tjón á þeim verðmætum. Ef komið er með vopn, eggjárn, skotelda og aðra hluti sem skaða geta valdið er
slíkt gert upptækt, foreldrum og eftir atvikum lögreglu gert viðvart og viðkomandi getur átt á hættu að vera
rekinn úr skóla það sem eftir lifir skóladags eða lengur eftir atvikum.
Umgengni: Ef nemandi er uppvís að slæmri umgengni eða sóðaskap þarf hann að þrífa eftir sig. Nemendur
skulu ávallt ganga frá útifatnaði og skóm í andyrum skólans. Ef nemendur koma í útifatnaði inn í kennslustundir
er þeim gert að fara og setja hann á viðeigandi staði. Ef nemandi veldur viljandi eða með hirðuleysi skemmdum
á eignum skólans eða annarra má hann búast við því að þurfa að bæta skaðann.
Ferðir: Skólareglur gilda í skólabílum og öllum ferðalögum á vegum skólans. Gerist nemandi sekur um alvarlegt
brot á reglum skólans eða landslögum hvar sem hann er staddur á vegum skólans, verður hann, í samráði við
skólastjóra, sendur heim á kostnað forráðamanna sinna.
Annað starfsfólk, skólabílstjórar og eftir atvikum aðrir kennarar komi upplýsingum um brot til umsjónarkennara
svo þeir geti skráð brotið.
Við alvarleg og ítrekuð brot á skólareglum getur þurft að grípa til tímabundinnar brottvísunar úr skóla,
brottvísunar úr einstökum greinum eða brottvísunar um lengri tíma meðan leitað er úrlausnar mála. Um
brottvísun úr einstökum greinum eða brottvísunar í lengri tíma en nemur einum skóladegi gilda ákvæði
stjórnsýslulaga.
Þar sem viðbrögð við brotum á agareglum eru samvinnuverkefni foreldra/forráðamanna og skóla væntir
Reykhólaskóli þess að foreldrar/forráðamenn verði í góðu samstarfi með að framfylgja skólareglum og
viðurlögum við þeim.
Við meðferð agabrota er varða landslög er lögreglu og félagsmálayfirvöldum gert viðvart eftir atvikum.

Reglur um ástundun
Í Reykhólaskóla er lögð rækt við stundvísi, hirðusemi og að nemendur taki ábyrgð á eigin skipulagi. Í skólanum
lúta allir nemendur sömu reglum og viðmiðum hvað varðar ástundun en viðurlög við ástundunarbrotum eru
aðeins í 6. – 10. bekk.
Í 1. – 5. bekk halda starfsmenn skráningu yfir ástundun samkvæmt viðmiðunarreglum skólans. Hugsanleg
mætingastaða er ekki rædd við nemendur. Það er mat skólans að mæting, heimanám og það að koma með rétt

námsgögn í skólann sé fyrst og fremst á ábyrgð foreldra yngri barna. Því er ástundunarkerfið í þessum
aldursflokki fyrst og fremst skráningarkerfi.
Í 6. – 10. bekk byrjar nemandinn með ástundareinkunnina við upphaf skólaárs. Óheimilar fjarvistir, óstundvísi,
brottrekstur úr tíma og fl. eru til lækkunar einkunnarinnar.
Viðmið til skráningar: Eftirfarandi atriði eru öll skráð.
1.
Óheimil fjarvist
2.
Seint. Komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara telst hann koma of seint. Komi nemandi 15
mínútum of seint eða meira skráist það sem óheimil fjarvist.
3.
Brottrekstur úr kennslustund.
4.
Mætir ekki með viðeigandi gögn í kennslustund; fatnað í íþróttir, stílabækur, ritföng, námsbækur og fl.
5.
Mætir ekki með heimavinnu.
6.
Vinnur ekki í kennslustund eða óeðlilega lítið.
7.
Er truflandi í kennslustund.
8.
Önnur brot á skólareglum.
Ef verulegur misbrestur er á hegðun nemanda og skráningar komnar úr hófi getur það leitt til þess að skólastjóri
tilkynni barnaverndaryfirvöldum um málið samkvæmt 19. grein grunnskólalaga nr. 91 frá 2008. Viðmið um
verulegan misbrest eru 50 skráningar.

Eineltisáætlun Reykhólaskóla
Skólaárið 2017-2018 verður eineltisáætlunin endurkoðun með eftirfarandi þætti að leiðarljósi.
● Almenn endurkoðun
● Tekur ferlið tillit til þess að kennarar leggi börn í einelti?
● Tekur ferlið tillit til þess að skólastjóri leggi börn í einelti?
● Er ástæða til að hafa ferli við hendina sem verndar skólastjóra og kennara betur?

Gildandi eineltisáætlun:
Einelti hefur verið skilgreint sem ofbeldi, líkamlegt eða andlegt. Um einelti er að ræða þegar slíkt atferli
endurtekur sig aftur og aftur og beinist að einstaklingi sem ekki er fær um að verja sig í þeim aðstæðum og
veldur það honum andlegri eða líkamlegri vanlíðan. Einelti getur verið stýrt af einstaklingi eða hópi.
Einelti er aldrei látið afskiptalaust. Mikilvægt er að nemendur, forráðamenn eða hver sá sem hefur grun um að
einhver sé lagður í einelti segi strax frá.
Einelti er ávallt litið alvarlegum augum. Þegar upp koma mál í skólanum þar sem grunur leikur á að um einelti sé
að ræða er tekið á þeim strax samkvæmt mótuðu vinnuferli við meðferð eineltismála sem kynnt hefur verið
starfsmönnum skólans.
Til þess að koma í veg fyrir einelti þarf samstillt átak og ábyrgð nemenda, foreldra/forráðamanna, kennara og
annarra starfsmanna skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla, áróður og umræður um eineltismál og
afleiðingar þess er nauðsynleg.
Í Reykhólaskóla er einelti ekki liðið og allar þekktar leiðir til að sporna gegn því og uppræta notaðar. Ef grunur
leikur á eða staðfesting liggur fyrir að einelti eigi sér stað er það skýr stefna skólans að tekið sé á málinu strax.

Æskilegt er að vitneskja um einelti berist fyrst til umsjónarkennara. Einnig er hægt að hafa samband við
stjórnanda skólans.
Eineltismál eru mismunandi og fer vinna hvers máls eftir eðli þess. Aðgerðir skulu taka mið af hvort um grun
eða sameiginlegt einelti sé að ræða. Einnig þarf að meta hvort um aðstæður sé að ræða þar sem hætta er á
ferðum.
Einnig þarf að tala um mikilvægi fyrirbyggjandi aðgerða.

Fyrirbyggjandi aðgerðir:
●
●
●

félagstengslakönnun 2 – 3x á vetri
fræðsla og verkefni utanaðkomandi aðila - bekkjarfundir
fylgjast vel með „líklegum gerendum,þeim sem kvartað hefur verið undan“

Vinnuferli í eineltismálum:
Tilkynning berst
● Grunur um einelti
○ Hafa samráð og leita upplýsinga hjá forráðamönnum geranda/þolanda.
○ Fylgjast betur með nemanda í kennslustundum og frímínútum
○ Spyrjast fyrir meðal samstarfsfólks og nemenda. Biðja ákveðna aðila, t.d. aðra kennara,
skólaliða, tómstundafulltrúa og bílstjóra skólabílanna að fylgjast betur með nemandanum.
● Biðja nemendur um að skrifa hvað þeim ﬁnnst um líðan og bekkjaranda.
● Ræða við valda nemendur.
● Blanda saman viðtali og skriflegu verkefni nemenda
● Brjóta upp/hnippa í „gerendahóp“gerenda, ræða málin.
● Taka 2 – 4 vikur í vinnuferlið.
● Þegar nægar upplýsingar eru fyrir hendi þarf að ákveða hvort þörf sé á frekari aðgerðum.
●

Einelti á sér sannalega stað
○ Ef ljóst er að einelti hefur átt sér stað þarf að skipuleggja einstaklingsviðtöl við þolendur og
gerendur. Ef grunur leikur á að um alvarlegt einelti sé að ræða er mikilvægt að tveir aðilar taki
viðtal við gerendur. Það undirstrikar alvöru málsins og getur komið í veg fyrir misskilning. Í öllum
tilvikum eru gerendum geﬁn skýr skilaboð um að einelti sé ekki liðið og að skólinn muni með
öllum ráðum tryggja að eineltinu ljúki. Einnig er unnið með þolendur og þeir fá stuðningsviðtöl hjá
fagaðila.

Haﬁð í huga:
● Vísa málinu til nemendaverndarráðs
● Samstarf við forráðamenn
● Þátttöku forráðamanna í meðferð málsins
● Hvaða stuðning skólinn getur veitt þolendum og gerendum Vernd gegn frekara áreiti
● Eftirfylgd
● Bekkjarvinnu
● Upplýsa skólasamfélagið
● Skráning
● Einelti heldur áfram

Ef aðgerðir bera ekki árangur þarf að fylgja málinu frekar eftir. Haﬁð í huga:
Frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolenda og gerenda
Meira eftirlit, viðurlög
Brjóta upp gerendahóp
Ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum
Skólinn fær utanaðkomandi aðstoð fyrir þolendur og gerendur.
Tilkynningar/skráning
Öll eineltismál, grun eða staðfestingu, skal skrá á sérstakt eyðublað. Eyðublaðið er hægt að nálgast á heimasíðu
skólans. Blaðið á að berast umsjónarkennara og afrit til skólastjóra. Skráningin er liður í að hafa yﬁrsýn yﬁr eðli
og umfang eineltismála í skólanum.

Vímuvarnaráætlun Reykhólaskóla
(Endurskoðun, kynning og endurbætur fara fram skólaárið 2017-2018).
Í skólareglum Reykhólaskóla segir að reykingar sem og notkun hvers konar vímuefna er bönnuð í skólanum, á
skólalóðinni og hvar sem nemendur eru á vegum skólans.
Í 6. skólareglu Reykhólaskóla segir að “reykingar sem og hvers konar vímuefni eru bönnuð í skólanum, á
skólalóðinni og hvar sem nemendur eru á vegum skólans. Komi upp neysla verða foreldrar látnir vita
samstundis.
Markmið skólans er að vinna gegn hvers konar vímuefnaneyslu nemenda. Að efla dómgreind nemenda og auka
sjálfsþekkingu þeirra með því að leggja áherslu á heilbrigða og holla lífshætti.
Til að ná ofangreindum markmiðum hefur skólinn sett sér stefnu um eftirfarandi atriði.
1.
Fræðsla til nemenda um skaðsemi vímuefna
2.
Fræðsla og ráðgjöf til starfsfólks
3.
Fræðsla til foreldra
4.
Hverfasamstarf
Fræðsla til nemenda;
Fræðsla nemenda miðast við aldur þeirra og hvað er að gerast í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Á yngsta
aldursstigi fléttast lífsleikni nánast inn í allt nám nemandans þar sem hægt er að fjalla um skaðsemi vímuefna
eftir aldri og þroska nemenda. Þar er aðal áherslan á líkamlegt heilbrigði og andleg verðmæti. Á eldri stigum er
lífsleikni einnig stór þáttur í fræðslu gegn vímuefnum.
Fræðsla og ráðgjöf til starfsfólks;
Starfsfólki er gerð grein fyrir þeim áherslum sem skólinn hefur gagnvart vímuefnum, og reykingum í ræðu og riti.
Fræðsla til foreldra;
Foreldrum er gerð grein fyrir þeim áherslum sem skólinn hefur gagnvart vímuefnum, og reykingum í ræðu og riti.
Í samstarfi við foreldrafélagið og skólann er boðið upp á fræðsluerindi þar sem áherslan er m.a. á:
·
Hverir eru jákvæðir kostir fyrir barnið/unglinginn, t.d. starf félagsmiðstöðvanna.
·
Hvaða vandi hjá barni/unglingi eða fjölskyldu hans gæti leitt til fíkniefnaneyslu.

·
·
·

Hver eru einkenni áhættuhegðunar?
Hvað geta heimili og skóli gert.
Ferillýsing vegna reykinga, neyslu eða gruns um neyslu á vímuefnum

Móttökuáætlun nýrra nemenda
Leikskólanemendur eiga möguleika á að komast inn á leikskólann við 12 mánaða aldur. Nemendur þurfa að
fara í aðlögun og er farið eftir tímasetningu umsóknar um leikskólapláss.
Samstarf leik og grunnskóla er fólgið í því að nemendur í elstu deild leikskólans koma í heimsókn í
kennslustund hjá yngstu deild grunnskólans í hverri viku allan veturinn. Nemendur leikskólans fara í heimsókn á
héraðsbókasafnið í hverri viku og eiga lesstund. Héraðsbókasafnið er staðsett í grunnskólaálmu húsnæðisins.

Móttaka nemenda í 1. bekk
Foreldrar og væntanlegir nemendur í 1. bekk eru boðaðir í skólann í maí áður en skólaganga nemandans hefst
og fá þá kynningu á skólastarfi Reykhólaskóla. Nemendur hitta einnig umsjónarkennara sinn á sama tíma.
Fyrsta skóladaginn sem er jafnframt skólasetning, fylgja foreldrar börnum sínum í skólann og er þeim síðan
boðið í morgunkaffi með skólastjóra þar sem gefst færi á óformlegu spjalli um skólabyrjunina. Í september er
foreldrum boðið á ítarlega kynningu á starfi skólans og viðfangsefnum nemenda á námskynningunni Nám og
Gleði.

Móttaka nýrra nemenda í 2. – 10. bekk
Í Reykhólaskóla er lögð áhersla á að taka vel á móti nýjum nemendum. Mikilvægt er að nemandinn og foreldrar
hans fái strax í upphafi jákvæða mynd af skólanum og að foreldrum og nemendum finnist þeir velkomnir í
skólann.
Þegar nýr nemandi er skráður í skólann er honum og foreldrum hans boðið að koma í heimsókn í skólann.
Skólastjóri tekur á móti þeim og kynnir skólastarfið og sýnir þeim jafnframt húsnæðið. Ef nemandinn byrjar á
miðju skólaári þá heimsækir hann umsjónarhópinn sinn en að hausti hittir hann umsjónarkennara sinn.
Umsjónarkennarar eru beðnir um að hafa samband við heimili nýrra nemenda þegar ein til tvær vikur eru liðnar
af skólatímanum. Þá gefst tækifæri til að ræða líðan nemandans og upplifun hans og foreldra af skólanum.

Móttaka nemenda á vegum félagsmálakerfisins
Í Reykhólaskóla er einnig lagt mikið uppúr því að allir sem í skólann koma geti hafið skólagöngu strax og að
nemandinn fái góða tilfinningu fyrir skólanum, skólastarfinu og starfsfólki. Þegar fósturbörn eru skráð í skólann
tekur við fast ferli sem hefur það að augarmiði að ýta undir jákvæða upplifun nemandans af skólanum.
1. Nemandi byrjar ekki skólagöngu í Reykhólaskóla fyrr en allar upplýsingar um nemandann liggja fyrir, s.s.
námsferill, mætingar, hegðunarferli og fyrri sérúrræði.
2. Barnið skal undirbúið eins vel og hægt er af félagsráðgjafa og fósturforeldri/fósturforeldrum þannig að
það komi sátt í skólann.
3. Fyrsta daginn komi nemandi með fósturforeldri/fósturforeldrum í skólann, hitti skólastjóra sem kynnir
hann fyrir bekknum, umsjónarkennara og sýnir nemanda skólann.
4. Nemandinn leysir heimaverkefni þennan dag og skilar inn á þriðja degi. Umsjónarkennari undirbýr komu
nemandans.
5. Að öllu jöfnu kemur nemandinn í skólann á þriðja degi.

6. Ef umsjónarkennari telur þörf á lengri undirbúningstíma en gefinn er hér að ofan getur hann óskað eftir
því við skólastjóra.
7. Að öðru leiti á almenn móttökuáæltun skólans við um fósturbörn.

Móttaka nemenda með annað móðurmál en íslensku
Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af bakgrunni þeirra,
tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf
og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf.
Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Með kennslunni
er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í
íslensku samfélagi. Grunnskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað
móðurmál en íslensku sem hluta af skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli.

Móttökuáætlun nemenda með sérþarfir
Í 9. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 segir:
Auk almennrar móttökuáætlunar samkv. 16. gr. laga um grunnskóla skulu grunnskólar útbúa móttökuáætlun
fyrir nemendur með sérþarfir. Í slíkri áætlun skal m.a. gera grein fyrir samstarfi innan skólans um skipulagi
kennslunnar, aðbúnaði, aðstöðu, notkun hjálpartækja, skipulagi einstaklingsnámskrá, kennsluháttum og
námsmati, hlutverki umsjónarkennara, sérkennara og annarra fagaðila innan skólans og samstarfi við foreldra.
Tilgreina skal áform skólans um stuðning við nemendur með sérþarfir við nemendur til félagslegrar þátttöku og
virkni í skólasamfélaginu, svo sem í félagslífi og tómstundastarfi skólans. Í slíkri áætlun skal einnig gera grein
fyrir samstarfi við aðila utan skólans.
Samstarf og skipulag kennslunar, einstaklingsnámskrár, kennsluhættir og námsmat.
Umsjónarkennari hefur umsjón með móttöku nemenda með sérþarfir í skólann og ber ábyrgð á samstarfi við
sérkennara og foreldra, ef nemandi sækir kennslu til sérkennara 50% eða meira hlutfall er sérkennari valinn sem
umsjónarkennari barnsins.
Umsjónarkennari, sérkennari og þroskaþjálfi bera sameiginlega ábyrgð á gerð einstaklingsnámskrár þar sem
tekið er mið af greiningum/þroskamati viðkomandi nemenda, óskum foreldra og mati starfsmanna á hverjum
tíma. Í einstaklingsnámskrá skal tiltekið um námsmarkmið, námsaðstæður, námsefni, námsmat og aðrar
aðstæður í skólanum s.s. frímínútur og matartíma Kennslan getur farið fram með eða án stuðnings í almennum
bekk, sérkennslu í litlum hópi eða einstaklingskennslu utan bekkjar. Námsmat er til þess að fylgjast með hvernig
nemanda tekst að mæta markmiðum einstaklingsnámskrár og örva nemendur til framfara. Vitnisburður getur
verið bæði með tölum og orðum en umsögn þarf að fylgja með til hvatningar og stuðnings. Nemendur með
sérþarfir fá vitnisburð birtan með svipuðum hætti og aðrir nemendur skólans.
Notkun hjálpartækja
Ef nemandi þarf á hjálpartækjum að halda við nám sitt verður leitað allra leiða til að hafa þau tiltæk til náms.
Hér getur verið um að ræða tölvur og ýmis jaðartæki fyrir tölvur, lestrarforrit, ýmis gagnvirk forrit og fl.
Stuðningur til félagslegrar þátttöku og virkni
Sérkennari hefur forystu um samstarf við félagsstarfið.Sérkennari kynnir nemendur með sérþarfir fyrir
starfsmönnum félagsstarfsins og leiðbeinir þeim varðandi sérþarfir nemenda. Í vettvangsferðum og lengri
ferðum s.s. ferðum í skólabúðir er sérstaklega gætt að því að allir nemendur viðkomandi árgangs geti tekið
þátt.

Aðbúnaður og aðstaða
Aðstaða og aðbúnaður til sérkennslu er í samræmi við lög og reglugerðir. Leitast er við að hafa fjölbreytt úrval
námsgagna og nýta tölvur og tölvuforrit til náms.
Samstarf við aðila utan skólans
Samstarf er við félagsþjónustu Reykhólahrepps, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Barna- og
unglingageðdeildina, og aðra þá sem vinna með viðkomandi börn. Skólastjóri, umsjónarkennari, serkennari,
þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi sitja skilafundi og samstarfsfundi eftir þörfum. Sérkennari tekur að sér
formennsku í þeim teymum sem eru mynduð vegna nemenda með sérþarfir. Samstarf við foreldra utan teyma
eru hefðbundin foreldraviðtöl, samskipti gegnum Námfús, með tölvupósti og/eða símleiðis auk samstarfsfunda
eftir þörfum og/eða áætlunum sem gerðar eru.

Kannanir og skimanir
Skólaárárið 2017-2018 verður sett saman kannana og skimana áætlanir fyrir alla nemendur Reykhólaskóla í
samvinnu við sérkennsluráðgjafa Tröppu, sérfræðiteymi Reykhólaskóla og umsjónarkennara. Vinnan byggir á
yfirliti miðstöðvar skólaþróunar Háskólans á Akureyri og er að finna hér;
http://lykillinn.akmennt.is/wp-content/uploads/2017/09/Yfirlit-yfir-adgengileg-profogskimanir-og-daemi-um-ski
munaraaetlun.pdf . Áætlað er að verkinu ljúki í janúar 2018.

Þróun og starfsþróun
Þróunarverkefni
Reykhólahreppur gerði nýverið samning við Tröppu ehf um ráðgjöf og stuðning við framkvæmd lögbundinnar
þjónustu við nemendur í Reykhólahreppi.
Liður í því verkefni er að formfesta gerð starfsáætlunar, gerð skólanámskrár og framkvæmd kennsluhátta í
samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011. Helstu viðfangsefni næstu tveggja skólaára eru:
2017-2018
Fylgja eftir læsisstefnu og nýta niðurstöður í þágu hvers barns og á forsendum þess
Formfesta gerð starfsáætlunar og endurskoðun
Vinna með stýrihóp um mótun skólastefnu sveitarfélagsins en áætlað er að hún verði tilbúin vorið 2018.
Innleiðing Google classroom með völdum nemendahópum
Setja upp og innleiða reglubundinn stuðning við ófaglært sérkennsluteymi skólans
Innleiðing fjölbreyttra einstaklingsmiðaðra kennsluhátta í náttúrufræði, vali á unglingastigi og samþætting
upplýsingamenntar og annarra námsgreina
Koma af stað skólanámskrárgerð
2018-2019
Setja upp aðgerðaáætlun um innleiðingu skólastefnu - aðaláhersla á einstaklingsmiðaða kennsluhætti
Klára gerð skólanámskrár og skipuleggja endurskoðun
Hefja markvissa sjálfsmatsvinnu byggt á sjálfsmatsáætlun skólans.

Innra mat
Vorið 2017 hófst markviss endurskoðun á skólanámskrá leik- og grunnskóla Reykhólahrepps. Í þeirri vinnu
verður farið lið fyrir lið í gegnum alla lögbunda þætti skólastarfsins. Strax vorið 2018 mun vinna hefjast við að
skipuleggja ítarlega hvernig sjálfsmatið fer fram og til þess skipaður stýrihópur. Störf stýrihópsins verða
skilgreind til þriggja ára en það er sá tími sem er áætlaður til þess að meta alla þætti skólastarfsins.
Þetta ferli mun gerast samhliða gerð skólanámskrár sem er stefnumótandi og þar eru sett viðmið um gæði í
skólastarfinu. Þessi viðmið eru síðan metin með markvissum hætti samkvæmt sjálfsmatsáætlun.

Sjálfsmatsáætlun:
Stjórnun tekin fyrir haustið 2018.
Skóli án aðgreiningar tekinn fyrir á vordögum 2019.
Nám og kennsla. Tekið fyrir haustið 2019.
Mannauður tekinn fyrir á vorið 2020.
Þátttaka og ábyrgð t ekin fyrir haustið 2020.
Skólabragur tekin fyrir á vorið 2021.

Úrbótaáætlun (úr Innra mati)
Úrbótaáætlun mun birtast á vefsíðu skólans haustið 2018 eftir að fyrsti liður sjálfsmatsáætlunar leik- og
grunnskóla Reykhólahrepps hefur farið fram.

Jafnréttisáætlun skóla
Jafnréttisáætlun skóla byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og
jafnréttisáætlun sveitarfélagins. Skólastjóri ber ábyrgð á gerð og eftirfylgni jafnréttistáætlunar grunnskólans.
Hér eru drög að jafnréttisáætlun Reykhólaskóla. Skólaárið 2017 til 2018 vera drögin endurskoðuð og staðfest í
samstarfi við nemendur, kennara og starfsfólks skólans og í samvinnu við Reykhólahrepp. Jafnréttisáætlun
verður einnig endurskoðuð í ljósi endurskoðunar á starfsmannastefnu skólans.

Jafnrétti til náms
Í skólanum er unnið samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla þar sem jafnrétti er einn af grunnþáttum
menntunar.
Allir nemendur skulu hafa sömu tækifæri til náms og möguleika á því að taka þátt í öllu skólastarfi. Lögð er
áhersla á réttindi og skyldur, gagnkvæma virðingu og jákvæð samskipti kynjanna í öllum verkefnum og
starfsháttum. Leitast skal við að búa nemendur undir jafna þátttöku í samfélaginu, í atvinnu og fjölskyldulífi.
●
●
●

Kennsla og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og höfða jafnt til drengja sem stúlkna.
Skoða skal með gagnrýni það námsefni sem sýnir staðlaðar kynjaímyndir eða mismunar kynjum.
Fræðsla um jafnrétti og mannréttindi er hluti af lífsleiknikennslu skólans.

●
●

Jafnréttisfræðsla fer fram í öllum árgöngum skólans.
Jafnréttissjónarmið skulu höfð að leiðarljósi í öllum námsgreinum.

Telji nemandi að jafnrétti sé brotið í Grunnskóla skal hann leita til umsjónarkennara eða skólastjóra.
Hvernig getum við sannað að í okkar skóla standi nemendur jafnfætis til náms?

Launajafnrétti
Konum og körlum er starfa hjá Grunnskólanum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir
jafnverðmæt og sambærileg störf.
Hvernig getum við sannað að í okkar skóla sé launajafnrétti?

Laus störf, starfsþjálfun og endurmenntun
Starf sem laust er skal standa opið jafnt konum og körlum. Á því skulu einungis vera undantekningar sé til þess
ætlast að viðkomandi starfsmaður sinni baðvörslu stúlkna eða drengja.
Stjórnendur Grunnskóla skulu tryggja að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar og
starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum
störfum.
●
●
●
●
●
●

Þess skal gætt að í skólanum ríki jafnlaunastefna.
Konur og karlar skulu hafa jafna möguleika á launuðum viðbótarstörfum innanskólans.
Störf í skólanum skulu auglýst þannig að einstaklingar af báðum kynjum eigi rétt til umsókna. Velja skal
þann umsækjanda sem hæfastur er til starfsins á grundvelli menntunar og reynslu.
Þegar ráðið er í ný störf og valið stendur á milli jafn hæfra einstaklinga af gagnstæðu kyni skal ráða þann
einstakling sem er af því kyni sem er í minnihluta.
Við gerð símenntunaráætlunar sé þess gætt að tilboð séu við hæfi beggja kynja.
Allir starfsmenn eru hvattir til þess að sækja námskeið eða aðra endurmenntun sem nýtist þeim í starfi.

Hvernig getum við sannað að í okkar skóla standi störf opin jafnt körlum sem konum?

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs
Stjórnendur Reykhólaskóla skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera báðum kynjum kleift að samræma
starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu.
●
●
●
●

Starfsmenn fái notið sveigjanleika í starfi þar sem hægt er að koma því við.
Konum og körlum skal gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna fjölskylduábyrgðar.
Starfsmenn skulu eiga kost á hlutastörfum og sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem aðstæður leyfa.
Gæta skal að vinnuramma og vinna hann í samráði við starfsfólk eins og auðið er. Starfsmenn skulu
ganga að störfum sínum að afloknum veikinda- eða foreldraleyfum eins og kveðið er á um í
kjarasamningum.

Hvernig getum við sannað að í okkar skóla geti bæði kyn samræmt starfsskyldur sínar gagnvart
fjölskyldum sínum?

Kynferðisleg áreitni
●
●
●
●

Kynferðisleg áreitni er ekki liðin. Því eru fyrirbyggjandi aðgerðir og fyrirfram ákveðin viðbrögð
nauðsynleg.
Fræðsla um kynbundið eða kynferðislegt ofbeldi tengd lífsleiknikennslu í öllum árgöngum.
Starfsfólk þarf að vera meðvitað um ábyrgð og færar leiðir ef upp koma tilvik er varða kynferðislega
áreitni.
Leiðbeiningarbæklingur um „Kynferðislega áreitni á vinnustöðum, Forvarnir og viðbrögð“ þarf að vera
aðgengilegur á vinnustaðnum.

Telji starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Reykhólaskóla skal hann leita til trúnaðarmanns eða stjórnenda til að
leita lausna. Hvernig getum við tryggt að þolandi geti leitað til einhvers sem er örugglega ekki gerandi eða
tengdur honum?

Áætlun um öryggi og velferð barna í Reykhólaskóla
Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands).
Markmið laga og reglugerða um skólahald er meðal annars að tryggja að nemendum líði vel. Mikilvægt er að
þeir búi við öryggi og að gagnkvæmt traust ríki í skólasamfélaginu.
Þess vegna munu hópur kennara útbúa drög að áætlun um öryggi og velferð barna í Reykhólaskóla og mun sá
hópur hafa skilað áætlun, borðið undir hagsmunaaðila og kynna áður en skóla lýkur vorið 2018.
Vinna við áætlun um öryggi og velferð barna í Reykhólaskóla mun byggja á handbók Menntamálaráðuneytisins
sem má sjá hér;https://mms.is/sites/mms.is/files/lokautgafa_oryggishandbok_grunnskola_agust2015_0.pdf

Starfsþróunaráætlun
Símenntun kennara má skipta í tvo meginþætti. Þætti sem falla beint að stefnu skólans og lögbundinni skyldu hans. Hinsvegar er um að
ræða persónulega starfsþróun hvers og eins sem þó ber að falla að stefnu skólans hverju sinni.

Helstu áhersluþættir skólárið 2017-2018 eru:
●
●
●
●

Læsi, að fylgja eftir læisstefnu og nýta lestrarpróf til að fylgjast með framförum nemenda.
Innleiðing á nýrri aðalnámskrá og nýju námsmati.
Fjölbreyttari kennsluhættir og samvinna kennara.
Foreldrasamstarf

●

Skólaheimsók og námskeið. Dagana 19-22 október fara starfsmenn Reykhólaskóla - Grunnskólaleikskóla- og tónlistardeild til Brigton á námskeið og skólaheimsókn. Farið var á Numicon námskeið sem
er námskeið í hlutbundinni stærfræðikennslu. Þá var farið á námskeið í Mindfullness sem er hin
vísindalega samþykkta aðferð til að ná hugarró og skýrleika í yfirspenntu tæknisamfélagi. Að lokum ar
Forrest School heimsóttur þar sem starfsmönnum gafst tækifæri að skoða skólann og læra útikennslu.

Form símenntunar
Símenntun kennara fer fram innan 102/150 tímana samkvæmt kjarasamningi kennara og getur. Símenntun annarra starfsmanna fer fyrst
og fremst fram á starfstíma skólans.
Símenntun getur falist í:
● Námskeiðum fyrir kennara
● Ráðstefnum og fræðslufundum
● Jafningjafræðslu
● Lestur fagbóka og fagsíðna
● Áhorf myndbanda á netinu
● Formlegt framhaldsnám

Þörf á símenntun.
Ár hvert metur skólastjóri þörf á símenntun í samráði við starfsmenn og út frá áherslum skólans. Skólastjóri fylgist með að símenntun sé
sinnt og heldur utan um þá símenntun sem starfsmenn taka þátt í. Kennarar sjá sjálfir um að skrá þá símenntun sem þeir taka þátt í og
skilar til skólastjóra en gera grein fyrir sínum símenntunaráformum í starfsmannaviðtali.
Stór liður í símenntun Reykhólaskóla næstu tvö árin verður innleiðing lögbundinna áætlana. Endurskoðun og innleiðing áætlana krefst
aðkomu alls starfsfólks skólans. Á næstu tveimur árum má segja að allir formfastir þættir skólastarfsins verði endurskoðaðir.

Tveggja ára áætlun
Símenntunar og starfsþróunar áætlun Reykhólaskóla skólárið 2017-2019 eru:
Haust - starfsdagar

September til
desember

Janúar til apríl

Maí og júní

Sumar

Einstaklingsmiðaðir
kennsluhættir

Skólanámskrá; gerð
starfsáætlunar og
undirbúningur gerð
kennsluáætlana

Skólanámskrárgerð,
stefnumótandi hluti.

Áætlunargerð þar sem
ný skólastefna
endurspeglast í öllu
skólastarfi.

Mælst til þess að
kennarar sæki sér
námskeið sem styrkja
þá í starfi í samræmi við
skólastefnu skólans og
sveitarfélagsins.

Innleiðing aðalnámskrár
Námskeið í útikennslu
og núvitund.

Kennarar vinna að því
að innleiða
einstaklingsmiðaða
kennsluhátta í
kennsluáætlunargerð
Skólaheimsókn til
Brighton, áhersla á
Numicon, útikennslu og
mindfullness.

Skólastefna
Reykhólaskóla,
endurgerð.
Kennarar vinna að því
að innleiða
einstaklingsmiðaða
kennsluhætti

Eftirfylgni
leiðsagnarmat.

Fylgja eftir lestrarátaki
Fylgja eftir lestrarátaki
Mótun foreldrasamstarfs

Leiðsagnarmat; Nanna
Christiansen
Fylgja eftir lestrarátaki

Áhersla á lestur

Gerð áætlana: Endurskoðun starfsmannastefnu, samskipta heimilis og skóla, skólareglur endurskoðaðar,
eineltisáætlun endurskoðuð, vímuvarnaáætlun endurskoðuð, jafnréttisáætlun og áætlun um öryggi og
velferð og áfallaáætlun mótuð.

Haust - starfsdagar

September til
desember

Janúar til apríl

Maí og júní

Sumar

Innleiðing skólastefnu
Reykhólahrepps.

Auka færni kennarar við
lestrarkennslu í öllum
árgöngum.

Auka færni kennarar við
lestrarkennslu í öllum
árgöngum.

Sjálfsmatsvinna

Endurskoða
starfsþróunaráætlun

Áhersla á sjálfsmat og
byggja undir áhuga og
skilining á sjálfsmati

Foreldrasamstarf

Innleiðing nýrrar
skólanámskrár.

Fjölbreyttir
kennsluhættir

Kennsluhættir
einstklingsmiðaðs náms
í öllu skólastarfi

Fjölbreyttir
kennsluhættir

Numicon - námskeið.

Umhverfisstefna Reykhólaskóla
Reykhólaskóli leggur áherslu á að nemendur og starfsfólk beri virðingu fyrir umhverfinu og leggi sitt af mörkum
til að vernda umhverfið og náttúruna. Það gerum við með því að:
●
●
●
●
●
●
●
●

Flokka sorp
Spara rafmagn og vatn
Ganga vel um skólann innan dyra og utan
Draga úr notkun pappírs og stuðla að endurnýtingu hans
Draga úr notkun á einnota vörum
Nota afgangsefni í verkefni eins og kostur er
Nota rafræn samskipti eins og kostur er til að spara pappír
Varast mengun og nota umhverfisvænar hreinlætisvörur

Framkvæmd, viðmið og eftirfylgni
Reykhólaskóli hefur tekið þátt í verkefninu "Skóli á grænni grein" og mun því formlega ljúka vorið 2018. Í vetur
verða það nemendur skólans sem munu setja viðmið um framkvæmd umhverfisstefnunnar, sinna eftirliti og
skrá niðurstöður og fylgja eftir að stefnu skólans í umhverfismálum sé sinnt.

Stoðkerfi
Nemendaverndarráð
Nemendaverndarráð fundar mánaðarlega á starfstíma skólans. Hlutverk ráðsins er að gæta hagsmuna
nemenda. Í ráðinu sitja:
● Valgeir Jens Guðmundsson, skólastjóri.
● Andrea Björnsdóttir, fulltrúi í sérkennsluteymi.
● Helga Garðarsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur.

●

María Játvarðardóttir, félagsmálastjóra Reykhólahrepps.

Starfshættir Nemendaverndarráðs Reykhólaskóla.
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi
skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf, sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd um
sérstaka aðstoð við nemendur.
● Nemendaverndarráð skal funda einu sinni í mánuði.
● Halda skal fund í nemendaverndarráði ef a.m.k. tveir fulltrúar í ráðinu óska þess.
● Fundir ráðsins eru færðir til bókar.
● Í nemendaverndarráði Reykhólaskóla eiga sæti skólastjóri, fulltrúi sérkennsluteymis,
skólahjúkrunarfræðingur og félagsmálastjóri. Einnig geta fulltrúar frá barnaverndaryfirvöldum tekið þátt í
starfi nemendaverndarráðs þegar tilefni er til.
Nemendaverndarráð fjallar um sérstök úrræði fyrir einstaka nemendur eða nemendahópa sem lögð hafa verið
fyrir ráðið. Ráðið metur hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og boðar á sinn fund umsjónarkennara og foreldra svo
og aðra aðila sem tengjast málinu ef þörf krefur. Fulltrúar í nemendaverndarráði geta haft frumkvæði að því að
mál einstakra nemenda séu tekin upp í ráðinu. Ávallt skal vísa málum til ráðsins með formlegum hætti.
Starfsfólk skóla, foreldrar, nemendur og fulltrúar sérfræðiþjónustu skólans geta óskað eftir því við skólastjóra
eða fulltrúa hans í nemendaverndarráði að mál einstakra nemenda eða nemendahópa verði tekin fyrir í ráðinu.
Ávallt skal upplýsa foreldra um að máli barna þeirra sé formlega vísað til skólastjóra eða nemendaverndarráðs
og leita eftir samstarfi við foreldra um lausn mála eftir því sem framast er kostur. Má gera það með tölvupósti
eða bréflega. Að öðru leyti vísast í lög og reglugerðir sem snerta starfsemi nemendaverndarráðs.

Aðgengi að skólaheilsugæslu
Heilsugæslu í grunnskólum héraðsins er sinnt af Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Búðardal.
Skólahjúkrunarfræðingur Reykhólaskóla er Helga Garðarsdóttir helga.gardarsdottir@hve.is og er við á
fimmtudögum.
Markmið
Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. Markmið
heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk heilsuverndar
skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að
málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Starfsemi heilsuverndar skólabarna er skv. lögum, reglugerðum og tilmælum sem um hana gilda. Í henni felast
heilsufarsskoðanir, bólusetningar og heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til nemenda, fjölskyldna þeirra og
starfsfólks skólans.
6H heilsunnar – heilbrigðisfræðsla
Heilsuvernd skólabarna sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta ýmist í hópi eða á
einstaklingsgrunni. Byggt er á hugmyndafræðinni um 6-h heilsunnar sem er samstarfsverkefni Heilsugæslunnar
og Lýðheilsustöðvar. Áherslur fræðslunnar eru hollusta – hvíld – hreyfing – hreinlæti – hamingja - hugrekki og
kynheilbrigði. Eftir fræðslu fá foreldrar sent bréf og gefst þeim þá kostur á að ræða við börnin um það sem þau
lærðu.
Heilsufarsskoðanir
1. bekkur. Mæld hæð, þyngd, sjón, heyrn (ef þurfa þykir) og litskyn.

4. bekkur. Mæld hæð, þyngd og sjón.
7. bekkur. Mæld hæð, þyngd og sjón.
9. bekkur. Mæld hæð, þyngd, sjón og læknisskoðun.
Hjúkrunarfræðingar sjá um skoðanir og annað eftirlit samkvæmt tillögum landlæknis. Skólaskoðanir fara fram
á skólatíma og eru ekki auglýstar sérstaklega nema hjá þeim nemendum sem eru bólusettir.
Hjúkrunarfræðingar bjóða upp á viðtalstíma fyrir nemendur á skólatíma, þá daga sem hjúkrunarfræðingur er í
skólanum.
Bólusetningar
7. bekkur: Mislingar, rauðir hundar og hettusótt(ein sprauta). Stúlkur eru bólusettar gegn HPV(human papiloma
virus) til að minnka líkur á leghálskrabbameini(þrjár sprautur á 6 mánaða tímabili).
8. bekkur: Stúlkur eru bólusettar gegn HPV(human papiloma virus) til að minnka líkur á leghálskrabbameini
(þrjár sprautur á 6 mánaða tímabili).
9. bekkur: Mænusótt, barnaveiki, stífkrampi og kíghósti (ein sprauta). Ef líkur eru á að barnið sé ekki að fullu
bólusett þá eru foreldrar hvattir til að hafa samband við skólahjúkrunarfræðing.
Slys og veikindi
Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingar viti af börnum sem eru með langvinnan og /eða alvarlegan sjúkdóm,
s.s. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma. Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólk
skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forráðarmenn
fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma
barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af skólahjúkrunarfræðingi.
Lús
Mikilvægt er að foreldrar kembi og/eða leiti að lús í hári barna sinna reglulega. Ef upp kemur lús í skólanum er
send tilkynning um það heim ásamt leiðbeiningum um meðferð. Kembing og meðferð er á ábyrgð foreldra.
Líðan barna
Til að njóta sín í námi verður barninu að líða vel í skólanum. Heilsuvernd skólabarna hvetur foreldra til að vera
vakandi yfir líðan barna sinna og spyrja þau reglulega um líðan sína. Einnig að hafa hugfast að hrós og hvatning
styrkja jákvæða hegðun og auka vellíðan. Foreldrar geta ávallt leitað ráðgjafar hjá skólahjúkrunarfræðingi
varðandi málefni er varða líðan og heilbrigði barnsins.

Aðgengi að sérfræðiþjónustu - stoðþjónusta
Stoðþjónusta (í endurskoðun lok vor 2018)
Við skólann starfar iðjuþjálfi og þroskaþjálfi sem vinna með nemendum með einhverskonar fötlun, röskun
og/eða sérþarfir samkvæmt skilgreiningu sérfræðings og/eða nemendum með almenna námsörðuleika.
Skólasálfræðingur - Verksvið skólasálfræðings er að veita starfsfólki og foreldrum ráðgjöf vegna erfiðleika
nemenda.
Talmeinafræðingur og sérkennsluráðgjafi - Verksvið talmeinafræðings er að skima eftir frávikum í framburði
eða málþroska nemenda.
Skólasálfræðingur og talmeinafræðingur koma eftir þörfum. Einnig er hægt að hafa sambandi við
skólasálfræðing og sérkennsluráðgjafa utan þess tíma sem þeir verja í skólanum.
Skólinn er í samstarfi eins og þurfa þykir við aðrar stofnanir sem þjónusta börn.

Áfallaráð - Áfallaáætlun
Á eftir að leggja fyrir hagsmunaaðila til samþykktar og yfirferðar.
Vetur 2017-2018
Við Reykhólaskóla er starfandi áfallaráð. Þar sitja eftirtaldir aðilar: skólastjóri, deildarstjóri, kennarar,
skólahjúkrunarfræðingar og stuðningsfulltrúar. Sóknarprestur Reykhólahrepps og skólasálfræðingur koma að
málum þegar þess er óskað. Skólastjóri kallar áfallaráð saman og því skal óskum um afskipti áfallaráðs beint til
skólastjóra. Áfallaráð er bundið trúnaði. Hlutverkverk áfallaráðs felst m.a. í forvörnum og forvinnu. Áfallaráð sér
um að móta vinnureglur um hvernig bregðast eigi við áföllum sem skólasamfélagið ræður ekki við að leysa með
hefðbundnum hætti. Vinnureglurnar eru endurskoðaðar á fyrsta vinnufundi ráðsins ár hvert. Áfallaráð kynnir
áfallaáætlunina árlega fyrir starfsmönnum skólans. Áfallaráð safnar bókum, greinum og öðrum gögnum um
áföll og sorgarvinnu barna og er starfsmönnum skólans til leiðbeiningar um notkun þeirra. Ef áföll verða kemur
áfallaráð saman og vinnur með skólastjóra að því að skipuleggja viðbrögð skólans. Áfallaráð er kennurum og
öðrum starfsmönnum skólans til ráðgjafar um viðbrögð við áföllum og kemur beint að málum þegar þess er
óskað. Áfall og fyrstu viðbrögð Þau atriði sem hér eru skráð eru hugsuð sem gátlisti fyrir starfsfólk skólans um
hugsanleg viðbrögð við áföllum. Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin. Skólastjóri
kallar áfallaráð saman að ósk starfsmanna eða þegar þurfa þykir.

Upplýsingar
a. Sá sem fyrstur fær upplýsingar um dauðsfall eða alvarlegt slys kemur þeim til skólastjóra.
b. Skólastjóri aflar staðfestra upplýsinga.
c. Áfallaráð kallað saman.
d. Skólastjóri sér um að áfallaráðsmeðlimir fái upplýsingar svo og: - Skólaliðar - Heilsugæsla - KennararSérgreinakennarar - Starfsfólk Sels - Tómstundarfulltrúi - Tónlistaskólinn

Áfallið (dauðsfallið/slysið) tilkynnt.
a. Áfallaráð hittist og fundar um áfallið.
b. Umsjónakennari/stjórnendur tilkynna um dauðsfallið eða slysið.
c. Umsjónakennari fundar með tengiliði áfallaráðs.
d. Athuga þarf hvort viðkomandi nemandi á nána ættingja meðal nemenda sem þurfa að fá fregnina
sérstaklega.
e. Skólastjóri/ umsjónakennari hafa samband við foreldra/forráðamenn hins látna/slasaða, ef um nemenda er
að ræða.

Dæmi um viðbrögð Langvinnir sjúkdómar/alvarleg slys
●
●
●
●

Umsjónarkennari greinir starfsfólki og nemendum frá því ef einhver úr þeirra hópi þarf að vera
langdvölum burtu frá skóla/starfi vegna slyss eða alvarlegra veikinda.
Umsjónarkennari greini viðkomandi bekk og stafsliði frá alvarlegum veikindum í fjölskyldu nemanda.
Haft er samráð við viðkomandi fjölskyldu og hjúkrunarfræðing skólans.
Umsjónarkennari hefur reglulegt samband við nemanda eða fjölskyldu hans til að fylgjast með líðan og
horfum.
Umsjónarkennari gerir skólastjórnanda og öðrum kennurum grein fyrir stöðu mála.

●

●

Ef slys eða alvarlegt áfall verður í skólanum skal stjórnandi gæta þess að enginn fari heim með rangar
eða misvísandi upplýsingar um neinn þátt málsins. Í því sambandi er mikilvægt að senda bréf með
helstu upplýsingum heim til nemenda.
Sýni fjölmiðlar áhuga á málinu, er skólastjóri eini tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu vísa á hann
varðandi upplýsingar.

Andlát nemanda á skólatíma
Áfallaráð kallað saman.
Þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf innan skólans hafi fengið fréttina áður en
öðrum er tilkynnt um andlátið.
Starfsfólki skólans tilkynnt um andlátið í næstu frímínútum og réttar upplýsingar gefnar um tildrög.
Umsjónarkennari tilkynni andlátið í sínum bekk. Treysti kennari sér ekki til að greina frá atburðinum hefur hann
einhvern með sér, s.s. prest eða fulltrúa úr áfallaráði en er sjálfur til staðar. Þess er gætt að gefa réttar
upplýsingar um tildrög og bréfi skólastjóra til forráðamanna er dreift.
Gott er ef aðrir fullorðnir sem þekkja börnin geta verið til staðar, sérstaklega ef um ung börn er að ræða. Ef
eitthvert barn fer út úr stofunni þarf einhver fullorðinn að fylgjast með því. Fylgjast með börnunum í frímínútum.
Gefið börnunum góðan tíma fyrir viðbrögð og spurningar. Sýnið eigin sorg, en missið ekki sjálfsstjórn.
Í kjölfar tilkynningar er kveikt á kerti og lesin ritningarorð eða farið með bæn. Framkvæmd taki mið af
aðstæðum svo sem tildrög andláts, aldri nemenda o.s.frv. Í framhaldi af því er hægt að teikna mynd, skrifa ljóð
eða sögur, syngja, fara í leiki, lesa reynslusögur og segja frá eigin upplifun og lesa sögur og ljóð sem tengjast
sorgarvinnu.
Flaggað skal í hálfa stöng en reynt að halda uppi eins eðlilegu skólastarfi og unnt er.
Skólastjórnendur sendi strax samúðarkveðjur eða blóm til fjölskyldu hins látna.

Andlát starfsmanns á skólatíma
Áfallaráð kallað saman.
Þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf innan skólans hafi fengið fréttina áður en
öðrum er tilkynnt um andlátið.
Starfsfólki skólans tilkynnt um andlátið í næstu frímínútum og réttar upplýsingar gefnar um tildrög.
Umsjónarkennari tilkynni andlátið í sínum bekk. Treysti kennari sér ekki til að greina frá atburðinum hefur hann
einhvern með sér, s.s. prest eða fulltrúa úr áfallaráði en er sjálfur til staðar. Þess er gætt að gefa réttar
upplýsingar um tildrög og bréfi skólastjóra til forráðamanna er dreift.
Ef starfsmaður er nátengdur nemendum er gott ef aðrir fullorðnir sem þekkja börnin geti verið til staðar,
sérstaklega ef um ung börn er að ræða. Ef eitthvert barn fer út úr stofunni þarf einhver fullorðinn að fylgjast með
því. Fylgjast með börnunum í frímínútum. Gefið börnunum góðan tíma fyrir viðbrögð og spurningar. Sýnið eigin
sorg, en missið ekki sjálfsstjórn.
Ef starfsmaður er nátengdur nemendum er kveikt á kerti og lesin ritningarorð eða farið með bæn. Framkvæmd
taki mið af aðstæðum svo sem tildrög andláts, aldri nemenda o.s.frv.
Flaggað skal í hálfa stöng en reynt að halda uppi eins eðlilegu skólastarfi og unnt er.
Skólastjórnendur sendi strax samúðarkveðjur eða blóm til fjölskyldu hins látna.

Andlát í skólanum
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

Eigi andlát sér stað í skólanum, þarf að kalla til lögreglu og prest sem sjá um að aðstandendur fái réttar
upplýsingar um málið áður en fjölmiðlar fjalla um það.
Sýni fjölmiðlar málinu áhuga, er skólastjóri eini tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu vísa á hann
varðandi upplýsingar.
Að öðru leyti skal fylgja leiðbeiningum í köflunum þar sem fjallað er um andlát starfsmanna og
nemenda. Andlát aðstandenda nemenda
Látist foreldri eða annar náinn aðstandandi nemenda, skal starfsliði greint frá því og viðkomandi
bekkjardeild tilkynnt það sérstaklega að nemanda fjarstöddum.
Hafa skal samráð við viðkomandi fjölskyldu um viðbrögð og athuga hvort þörf er á aðstoð fagaðila
innan skólans. Útför nemanda/ starfsmanns
Skólastjórnandi ásamt umsjónarkennara og fulltrúa úr áfallaráði fari í útförina sem fulltrúar skólans.
Nemendur geta fengið aðstoð við að skrifa minningargrein ef þeir óska þess. Einnig kemur til greina að
þeir sendi samúðarkveðju og/eða gjöf til aðstandenda.
Nemendur kunna að vilja fara til jarðarfararinnar. Í slíkum tilvikum er rétt að fá prest til þess að fræða
nemendur um útförina og búa þá undir stundina. Einnig er mögulegt að prestur eigi sérstaka helgistund
með nemendum við kistu í kirkju. Æskilegt er að foreldrar fari með börnunum.
Áframhaldandi stuðningur eftir áfallið
Kennarar, einkum umsjónarkennarar, búa sig undir að nemendur vilji ræða um dauðann, vinna verkefni
um dauðann eða á annan hátt fá útrás eftir áfallið. Í þeirri vinnu er áfallaráð bakhjarl en kemur inn í bekki
eftir þörfum.
Starfsmenn sem styðja við bakið á nemendum í sorg gæti að eigin líðan. Að vera sterkur, rólegur og
yfirvegaður í þessari aðstöðu er mikið álag. Gott er að tala við einhvern í skólanum á hverjum degi þegar
skóladeginum lýkur um það hvernig dagurinn hafi verið. Ákveðið fyrirfram hvenær þessi samtöl eiga að
fara fram, þau eiga ekki að fara fram yfir kaffibolla í skyndi eða í frímínútum.
Áfallaráð gætir að því að starfsmenn fái stuðning og hjálp frá áfallaráði, öðrum starfsmönnum skólans
eða utanaðkomandi aðstoð.
Þeir einstaklingar og hópar, sem áfallaráð hefur mest áhrif á, þurfa að eiga aðgang að stuðningsaðilum
innan skólans sem vinna með áfallið og meta í hverju tilviki hvað á best við. Mikilvægast er að
starfsmenn skólans séu eðlilegir og hlýlegir en varist tilgerð. Tillitssemi og virðing felst m.a. í því að
staldra ekki of lengi við áföllin heldur halda áfram lífsgöngunni.

Alvarleg slys á börnum á skólatíma
1. Hringja í 112. Gefa upp staðsetningu og eðli vanda.
2. Kanna áverka og veita fyrstu skyndihjálp með leiðbeiningum frá Neyðarlínunni, 112.
3. Fjarlægja önnur börn af slysstaðnum.
4. Hafa samband við foreldra og greina þeim frá atburðinum á hlutlausan og nærgætinn hátt. Leitast skal við að
svara spurningum á eins nákvæman hátt og kostur er.
5. Ef um lífshættulega áverka eða meðvitundarleysi er að ræða skal óska eftir aðstoð starfsmanna á slysadeild
um að láta foreldra viðkomandi barns vita af slysinu.
6. Starfsmaður fylgir barni á slysadeild með sjúkrabíl og er hjá barninu þangað til foreldrar eru komnir á staðinn.
7. Reynt starfsfólk verður eftir á starfsstað til að sinna öðrum börnum í starfinu.
8. Ef um lífshættulega áverka eða meðvitundarleysi er að ræða:
9. Kalla til áfallaráð
10. Áfallaráð/skólastjóri hefur samband við foreldra þeirra barna sem voru á staðnum ef með þarf.

11. Ekkert barn fari af starfsstaðnum nema búið sé að hafa samband við foreldra. Æskilegt að fá ráðleggingar
eða aðstoð prests, sálfræðings og/eða hjúkrunarfræðings við áfallahjálp eða sálgæslu.
12. Starfsfólki veitt áfallahjálp ef með þarf.
13. Skrifa slysaskýrslu .
14. Skrá niður allt um atburðinn og viðbrögðin til að meta það sem gert var og læra af því.

Viðbrögð við slysum á starfsmönnum
1. Ef um augljóslega lítilsháttar meiðsl er um að ræða þá skal búa um það og/eða að leyfa starfsmanninum að
jafna sig á stað inni hjá hjúkrunarfræðingi eða þar sem starfsmaðurinn kýs.
2. Ef um er að ræða meiðsli sem erfitt er að meta hvort það sé lítilsháttar eða alvarleg þá láta starfsmann meta
hvort þurfi að hringja á sjúkrabíl (ef hann er í ástandi til að meta það sjálfur)
3. Þegar er um að ræða bak- og/eða höfuðáverka, á alltaf að láta maka/nánasta ættingja vita.
4. Þegar um er að ræða alvarlegri slys þá er farið eftir þessari áætlun:
· Sá sem kemur að starfsmanninum metur ástand.
· Kallar á hjálp / hringja á sjúkrabíl / sjúkrakassa – skólastjóri (eða staðgengill hans) látinn vita
· Hefur skyndihjálp / er hjá starfsmanni þar til hjálpin berst
· Tilkynnir maka/nánasta fjölskyldumeðlimi
· Skólastjórnandi tilkynnir nemendunum í bekknum ( ef um umsjónarkennara er að ræða)
5. Tilkynning til maka/nánasta fjölskyldumeðlim: Lífshættulegt ástand slysadeild tilkynnir. Minni slys hringt í
maka/nánasta fjölskyldumeðlim
6. Hvað er sagt við maka/nánasta fjölskyldumeðlim: Kynna sig – hvað kom fyrir – er á leið á sjúkrabíl – hver(ef
einhver er) er með starfsmanninum
7. Atvikið er skráð (skráning á slysum hjá skólastjóra/deildarstjóra) og tilkynnt til Vinnueftirlitsins.

Viðbrögð við óveðri.
Reynt verður að halda úti skólastarfi í Reykhólaskóla nema veður sé þeim mun verra og kennarar komast ekki til
vinnu. Ef skólastarf er fellt niður er slíkt auglýst á heimasíðu skólans, fésbókar-síðu skólans, með sms og í
útvarpi.
Þegar veðrið inn í sveit og í Gufudalssveit er það slæmt að börnin komast ekki í skólann, meta skólabílstjórar
aðstæður og láta vita á bæina ef þeir koma ekki. Foreldrar meta einnig aðstæður og ákveða hvort þeir telja
óhætt að senda börnin í skólann. Best er að láta skólabílstjóra vita beint.
Ef ekki er hægt að koma börnum úr dreifbýli heim að skóladegi loknum fara nemendur á „fósturheimili“ á
Reykhólum sem foreldrar eru búnir að undirbúa fyrirfram.
Ef skóli fellur niður um lengri tíma vegna veðurs eru kennarar tilbúnir með verkefni eða námsáætlun, þannig að
nemendur sem eru heima dragist ekki aftur úr þeim sem eru í skólanum. Þessi verkefni geta verið með ýmsum
hætti. Foreldrar/nemendur geta verið í tölvu eða símasamskipum við kennara varðandi námið.

Stórslys/ náttúruhamfarir
1. Skólastjóri/ áfallaráð afli upplýsinga um á hvern hátt atburðurinn tengist skólanum.
2. Haft verði samband við viðeigandi upplýsingamiðstöð, t.d. kirkjuna eða RKÍ.
3. Afla upplýsinga í stórslysaáætlun hjá Reykhólahrepp.

Hagnýtar upplýsingar
Námsgögn
Skólinn sér nemendum fyrir námsgögnum.

Útikennsla
Lögð er áhersla á að nemendur mæti klæddir eftir veðri svo þeir geti tekið þátt í útikennslu. Í haustbyrjun er kennt úti
sem og þegar fer að vora, allt eftir því hvað veður leyfir.

Sund
Íþróttakennara mælast til þess að stúlkur mæti í sundbolum í skólasund og að drengir séu ekki í of stórum og síðum
sundbuxum.

Íþróttaföt:
1.–10. bekkur:
Nemendur í 1. - 10. bekk eiga að koma með íþróttaföt sem eru léttur bolur og buxur og klæðast þeim í búningsklefa.
Skór:
1.–3. bekkur:
Nemendur eru ekki í íþróttaskóm en geta komið í tátiljum eða stoppsokkum í staðinn.
4.–10. bekkur:
Nemendur mega vera í íþróttaskóm.
Handklæði:
3.–10. bekkur: Það er mælst til þess að nemendur fari í sturtu eftir tíma. Upp úr 5. bekk fara nemendur að svitna og
því fylgir súr lykt.

Viðmið Reykhólaskóla um samskipti foreldra og kennara
Drög að stefnu um samskipti við forráðamenn og kennara. Staðfest og farið yfir skólaárið 2017 til 2018.
Umsjónarkennari verður í samskiptum við foreldra um þau mál er snerta einstaka nemendur, heimanám og
annað sem eingöngu snýr að starfi bekkjarins. Boðið er upp á foreldraviðtöl svo oft sem þurfa þykir en slík
viðtöl eru a.m.k. tvisvar á skólaári. Koma foreldrar þá í skólann á fund umsjónarkennara. Umsjónarkennari og
foreldrar hafa einnig samband símleiðis eða með tölvupósti eftir atvikum. Í upphafi skólaársins verður kynning á
starfsáætlun skólans og á starfinu í hverjum bekk. Nám og gleði er námskynning kennara og er haldið í

september ár hvert. Fleiri fundir kunna að verða þar sem rætt er um ákveðin málefni. Annað foreldrastarf er sem
hér segir:
●
● Kennarar og skólastjórnendur eru með símaviðtalstíma daglega.
● Namfús er upplýsingasíða skólans fyrir foreldra
● Kennarar senda upplýsingar um starfið í bekknum á Námfús og foreldrar þurfa því að fylgjast vel með
þar
● Heimasíða skólans er fyrst og fremst upplýsinga- og fréttasíða skólans fyrir foreldra.
● Facebooksíða skólans er hugsuð til að koma skilaboðum af ýmsu tagi fljótt til foreldra.
● Foreldrar eiga að geta sinnt sem flestum erindum sínum við skólann í gegnum námfús
● Foreldrar geta, í samráði við kennara, heimsótt skólann og fengið að taka þátt í skólastarfinu.
● Ýmsar skemmtanir verða sem foreldrum er boðið á.
● Sérstök fræðsla um skólamál er fyrir foreldra yngstu barnanna vorið áður en börnin koma í skólann.
Foreldri getur óskað eftir fundi með kennara í tölvupóst til kennarans. Þeir koma sér saman um fundartíma.
Einnig geta foreldrar hringt á skrifstofu skólans og lagt fyrir skilaboð um að kennari hringi í sig. Kennari hringir
samdægurs eftir kennslu ef erindið er brýnt en annars í síðasta lagi daginn eftir. Mikilvægt er því að það komi
fram hvort erindið er brýnt eða ekki. Foreldrar eru beðnir um að hringja ekki í kennara utan dagvinnutíma, nema
brýna nauðsyn beri til.

Tölvupóstur til kennara
Kennarar svara tölvupósti foreldra eftir kennslu og að jafnaði inna tveggja daga frá því hann berst. Foreldrar
geta ekki treyst því að tölvupóstur sem þeir senda kennara verði lesinn samdægurs og því er betra ef erindið er
brýnt að hringja á skrifstofu skólans.
Tölvupóstur
Lögð er áhersla á að kennarar fái vinnufrið í kennslustundum og þurfi ekki að opna tölvupóst né svara farsíma..
Tölvupóstar eru eingöngu notaðir til að senda upplýsingar eða spyrjast fyrir um hagnýt mál. Aldrei ætti að nota
tölvupósta til að ræða viðkvæm, persónuleg mál. Hver og einn kennari ákveður sjálfur hvort hann tekur á móti
vinnupósti í farsíma sinn eða ekki.

Hvenær á að nota tölvupóst?
●
●
●
●

Koma upplýsingum á framfæri
Leita upplýsinga
Hrósa kennara/skóla fyrir það sem vel er gert
Gera athugasemdir um það sem þér finnst miður fara

Hvenær á ekki að nota tölvupóst?
●
●
●
●

Ekki ræða viðkvæm, persónuleg mál í tölvupósti – hringja og panta viðtal
Þegar maður er reiður og illa upp lagður
Tölvupóstur er ekki öruggur - Aðrir geta lesið póstinn
Pósturinn getur “óvart” farið á annað/önnur netföng

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ekki er hægt að eyða bréfi sem hefur verið sent eða breyta því á nokkurn hátt
Þegar bréf hefur verið sent er það til, óvíst er að viðtakandi eyði því, heldur geymi það í tölvunni – jafnvel
sendi það áfram til fleiri aðila eða prenti það út og sýni fleirum
Ekki er 100% öruggt að tölvupósturinn skili sér, frekar en sniglapóstur
Bréf send í tölvupósti hafa verið gögn í dómsmáli hér á landi
Hafið tölvupósta ávallt hnitmiðaða og skýra
Ekki senda löng skeyti. Hafðu textann hnitmiðaðan og skýran, þannig að skilaboðin komist klárlega til
skila.
Fáir gefa sér tíma til að lesa langan texta í tölvunni. Skeytin eiga að vera svo stutt að ekki þurfi að prenta
þau út.
Viðtakandi getur “lesið á milli línanna” og túlkað póstinn á annan hátt en sendandi hafði ætlast til. Þess
vegna þarf textinn að vera skýr og augljós. Varist hálfkveðnar vísur. Trúnaðarmál á ekki að ræða í
tölvupósti
Tölvupóst á ekki að nota til að ræða viðkvæm mál
Aldrei senda trúnaðarmál í tölvupósti – þá er betra að hringja eða hittast augliti til auglitis
Viðhengi og auglýsingar
Tölvupóstur er einfalt, þægilegt og fljótlegt samskiptaform
Tölvupóstur er ákjósanlegur í almennum samskiptum við einstaka kennara eða skólann
Tölvupóstur er fínn til að koma skilaboðum til skólans
Sendið ekki auglýsingapóst eða ruslpóst á kennara
Notið viðhengi í hófi.
Viðhengi eru stór skjöl sem taka langan tíma í að hlaðast inn í tölvu viðtakanda. Slíkt pirrar fólk. Ekki á að
senda viðhengi á einstaka kennara nema þeir vita af því áður.
Sýnið alltaf kurteisi Aldrei skrifa bréf í reiði, bíða þar til hún rennur Ef þú ert í vafa um hvort þú eigir að
senda bréfið, ekki senda það. Láttu einhvern eða einhverja lesa það yfir.
Aldrei láta hanka þig á ókurteisi, dónaskap eða ruddaskap. Það sem þú lætur fara frá þér í tölvupósti
lýtur sömu lögum og annað ritað mál. Varastu því að láta frá þér fara óhróður um fólk og stofnanir,
jafnvel þó þér finnist einhver eiga það skilið

Facebook og aðrir samskiptamiðlar
Innan skólans gilda samræmdar siðareglur um samskipti við foreldra á samfélagsmiðlum. Kennarar skólans
sem stofna sérstakan Facebook hóp eða aðra sambærilega samskiptahópa fyrir foreldra skilgreina í upphafi
tilgang hópsins/síðunnar, hvað á heima þar og hvað ekki. Dæmi: Tilgangurinn með þessum hóp/síðu er að deila
hagnýtum upplýsingum um nám og félagsstarf nemendanna í bekknum/árganginum. Hér er deilt upplýsinum og
fyrirspurnum um heimanám, upplýsingum og fyrirspurnum um verkefni sem nemendur eru að vinna með í
skólanum m.a. ljósmyndum, upplýsingum og fyrirspurnum um kennsluaðferðir. Hér birtast einnig upplýsingar
frá bekkjarfulltrúum og frá foreldrafélaginu. Undir engum kringumstæðum er hér fjallað um málefni einstaklinga,
hvorki nemenda, foreldra né starfsmanna skólans.

Sími
Hvenær á að hringja? Foreldrar eru beðnir um að hringja ekki á skrifstofu skólans eða í kennara með skilaboð
sem ekki eru brýn t.a.m. að mamma eða pabbi bíði út í bíl, barnið megi fara heim með einhverjum eftir skóla
o.s.frv. Sama gildir um tölvupóst með svipuðum skilaboðum. Ganga þarf frá öllu slíku við barnið áður en það fer
í skólann. Ef upp koma ófyrirséð tilvik geta foreldrar hringt á skrifstofu skólans. Foreldrar geta ekki ætlast til

þess að ná tali af kennara þegar kennslu lýkur t.d. þegar þeir eru að sækja börn sín. Ef þeir þurfa að ná tali af
kennara er bent á þær leiðir sem nefndar eru hér að ofan. Kennarar eru með þéttskipaða dagskrá eftir að
kennslu lýkur og eru þá að sinna undirbúningi undir kennslu, samstarfi við aðra kennara, fundum með foreldrum
og sérfræðingum, kennarafundum og endurmenntun.
Kennarar svara almennt ekki í farsíma eða taka við skilaboðum í síma meðan á kennslu stendur. Kennarar eru
með fasta viðtalstíma á stundaskrá þar sem foreldrar geta hringt eða komið til fundar við þá. Ef málið þolir ekki
bið er hægt að óska eftir símtali eða fundi með milligöngu.

Leyfi
Foreldrar tilkynna veikindi barna sinna og/eða stutt leyfi til skólans.

Heimsóknir foreldra í skólastofur
Hvatt er til þess að foreldrar kynnist daglegu starfi barna sinna í skólanum, en heimsóknir í skólastofur skulu
ávallt vera í samráði og með samþykki viðkomandi kennara.

Upplýsingar frá skólanum
Samráðs- og upplýsingafundir eru haldnir í öllum árgöngum í september undir yfirskriftinni Nám og gleði.
Skólinn birtir allar helstu upplýsingar um skólastarfið á heimasíðu sinni m.a. skóladagatal, skólanámskrá,
starfsáætlun, samstarfsáætlun foreldra og skóla, starfsmannalista, matseðil o.fl. Hagnýtar upplýsingar um
námsmarkmið, námsmat, heimanám o.fl. eru jafnframt birtar áNámfús þar sem þær eru uppfærðar reglulega af
umsjónarkennara og öðrum kennurum sem kenna nemandanum. Umsjónarkennari sendir foreldrum reglulega
helstu upplýsingar um bekkjarstarfið og það sem framundan er í bekknum/hópnum. Í október og febrúar eru
haldnir samráðsfundir/foreldraviðtöl með umsjónarkennara, foreldrum og nemenda þar sem farið er yfir
markmið og stöðu nemandans. Á sama tíma gefast einnig tækifæri fyrir nemendur, foreldra og
sérgreinakennara að eiga fundi um markmið og stöðu nemandans. Frekari upplýsingar eru veittar eftir þörfum á
fundum, með tölvupósti, gegnum síma eða á samskiptamiðlum.

Skólasel og íþróttaæfingar
Skólasel er fyrir nemendur í 1. – 4. bekk og er á skólatíma. Foreldrar þurfa ekki að greiða fyrir dvöl í skólaseli.
Umsjónarmenn skólasels eru Herdís Erna, Ósk Jóhanna og Jóhanna Ösp. Ef nemendur óska eftir að sleppa
skólaseli þá verður að koma skriflegt leyfi frá foreldum.
Ungmennafélagið Afturelding hefur verið duglegt að vera með námskeið fyrir nemendur. Oft er reynt að hafa
það á skólatíma ef kostur er á annars er það eftir skóla og er það foreldra að hafa eftirlit með börnunum.

Forföll, veikindi og leyfi
Forföll nemenda ber að tilkynna í síma 434-7731 (kennarastofa), 434-7832 (leikskóladeild), 434-7806
(skólastjóri) eða forfallatilkynningar berast í tölvupósti til umsjónarkennara eða deildarstjóra leikskóladeildar.
Allar fjarvistir eru skráðar og færðar inn í Námfús. Umsjónarkennari fylgist með skólasókn nemenda og hefur
samband ef þurfa þykir.
Foreldrum grunnskólabarna er sérstaklega bent á að reyna eftir fremsta megni að halda forföllum og leyfum í
lágmarki og nýta helgar í Reykjavíkurferðir ef þess er nokkur kostur.
Leyfi í lengri en tvo daga fyrir nemendur í grunnskóladeild þarf að sækja um á vef skólans undir liðnum skólinn
og þar undir í eyðublöð.

Rýmingaráætlun Reykhólaskóla
Neyðarútgangar
• Kennslustofur efri hæð – fer út af svölum á efri heimavist.
• Neðri vist og matsalur – Aðalútgangur.
• Íþróttasalur, heimilisfræðieldhús og millibygging – neyðarútgangar í sal og útgangur.
• Búningsherbergi í kjallara, neyðarútgangar í sal og útgangur eða aðalútgangur
• Kennsluálma(kennarastofa, tölvustofa, bókasafn, kennslustofur, verkgreinastofur - neyðarútgangur í
vesturhluta byggingar.
• Leikskóli efri hæð – aðalútgangur.
• Leikskóli neðri hæð – útgangur á neðri hæð.

Rýmingaráætlun Reykhólaskóla - Skólastjóri, staðgengill og deildarstjóri leikskóla
• Stjórnendur fara að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis og athugar hvaðan boðið kemur.
• Skólastjóri hefur samband við slökkviliðið í síma 112 ef eldur hefur komið upp.
• Starfsfólk rýmir skólann og fer á söfnunarsvæði.
• Nemendur grunnskóladeildar fara á fótboltavöll skólans þar til að skólastjóri er búið er að kanna hvort allir hafi
komist út og þaðan í Reykhólakirkju.
• Nemendur leikskóladeildar fara í suðurhorn leikvallarins þar til að skólastjóri/deildarstjóri er búin að kanna
hvort að allir hafi komist þaðan út. Nemendur fara svo í Reykhólakirkju.
• Skólastjóri fylgir því eftir hvort að allir nemendur séu komnir út og lætur forsvarsmann slökkviliðsins vita hvort
allir hafi skilað sér í byggingunni.
Rýmingaráætlun Reykhólaskóla - kennarar/hópstjórar leikskóla
• Kennarar undirbúa nemendur fyrir rýmingu kennslustofu.
• Nemendur fara í röð við útgang.
• Kennari athugar hvort að leið sé greiðfær og tekur með sér nafnalista og skóhlífar
• Nemendur ganga/skríða í röð á eftir kennarar sínum. (ekki hlaupa)
• Sá sem fer síðastur út úr stofunni, sér um að loka hurðinni á eftir sér.
• Kennari fer með nemendur á fyrirfram ákveðin stað og lætur skólastjóra vita hvort að allir sem eru í hans
ábyrð séu komnir út.
• Söfnunarstaður fyrir Reykhólaskóla er Reykhólakirkja.
Rýmingaráætlun Reykhólaskóla - skólaliðar, stuðningsfulltrúar

• Skólaliði velur flóttaleið miðað við staðsetningu í byggingunni.
• Skólaliðar kanna áður en þeir fari út hvort að einhver nemandi sé á vegi hans og aðstoðar við að fara út og sér
til þess að hann komist í viðeigangi bekkjarhóp.
• Stuðningsfulltrúar fylgja sínum hóp út.
• Þegar út er komið þá fara skólaliðar og stuðningsfulltrúar sem ekki eru með ákveðna nemendur í
leikskólagarðinn og aðstoðar við að koma nemendum leikskólans í Reykhólakirkju.

Dagskrá brunaæfinga
Brunaæfing er haldin í samráði við slökkviliðsstjóra þar sem farið er yfir viðbragðsáætlun og líkt eftir
raunverulegum bruna.
11. Desember er eldvarnardagur Reykhólaskóla. En þá er kjörið tækifæri að minna á hætturnar sem leynast víða
yfir hátíðirnar en um leið að æfa viðbrögð við bruna í skólanum.
9. Febrúar er svo eldvarnardagur landsambands slökkviliðsmanna. Þá mætir fulltrúi slökkviliðsins á svæðinu og
fer yfir helstu atriðið sem þarf að hafa í huga þegar kemur að eldvörnum. Brunaæfing er svo haldin í kjölfarið í
Reykhólaskóla þar sem farið er yfir viðbrögð við bruna í skólanum.

Mötuneyti
Nemendum stendur til boða heitur matur í hádeginu alla daga vikunnar gegn gjaldi. Lagt er upp úr að eldaður sé
fyrir börnin hollur og fjölbreyttur matur sem unnin er úr góðu hráefni. Öllum nemendum er boðið upp á
morgunmat, hvort sem þau eru skráð í hádegismat eða ekki. Flest alla daga er boðið uppá hafragraut,
morgunkorn, súrmjólk, ávexti og lýsi.
Nemandi skráist sjálfkrafa í mat í upphafi skólaárs og taka þarf sérstaklega fram ef nemendi á ekki að vera í
mat. Ef nemandi hættir í mat eftir að skólaárið hefst er uppsögn tekin gild næsta mánuð eftir uppsögn. Aðeins
er hægt að skrá nemanda í fastar máltíðir.
Ef nemandi er fjarverandi í lengri en fimm daga samfleytt getur foreldri óskað eftir að greiða ekki mat þá daga
sem nemandinn er fjarverandi umfram fyrstu fimm dagana. Til þess að fá niðurfelldan kostnað verður að sækja
um það sérstaklega til skólastjóra.
Verðskrá: Verð fyrir skólamáltíð
Nemendur í 1. – 4. bekk
Nemendur í 5. – 7. bekk
Nemendur í 8. – 10. bekk

7813 kr. pr. mán*.
10602 kr. pr. mán*.
12723 kr. pr. mán*.

*þessi verð eru miðuð við að nemendur sé í mat alla daga.

Íþróttir og sund
Nemendur eiga að mæta með viðeigandi fatnað í íþróttir og sund. Ef þau koma ekki með viðeigandi fatnað
þurfa þau að horfa á. Ef nemendur mega ekki vera í íþróttum eða sundi þá verður að koma skrifleg tilkynning frá
foreldrum.

Upplýsingar um tómstundastarf og félagslíf
Jóhanna Ösp Enarsdóttir sér um félagsstarf í Reykhólaskóla. Viðburðir eru alla mánudaga fyrir 1-10 bekk. Reynt
er að skipta tómstundastarfi þannig að allir finndu eitthvað við sitt hæfi og er horft í fræðslu, útiveru og
hreyfingu ásamt afþreyingu.

Fastir viðburðir eru eftirfarandi:
●
●
●
●
●
●
●
●

8. – 10. Bekkur tekur þátt í Landsmóti Samfés. Það stendur yfir helgi og taka krakkarnir þátt í
margvíslegum námskeiðum og skemmtidagskrá.
Heimsókn í Ozone. Félagsmiðstöðin Ozone á Hómavík heimsótt.
Æskulýðsball í Borgarnesi.
Söngvakeppni Samfés á Vesturlandi.
Samfestingurinn. 2ja daga ferð til Reykjavíkur með margvíslegri dagskrá í kringum Samfestinginn.
Lyngbrekkuball í Lyngbrekku.
Fjölskyldudagurinn sumardaginn fyrsta.
Lokaball og grill maí.

Fjáröflun
●
●
●
●
●
●

Vörusala
Pitsadagur í nóvember og apríl
Kaffisala á öskudag
Fjölskyldudagurinn
Sjoppa
Dósatalning

Óveður
Komi til þess að fella þurfi niður skólastarf vegna óveðurs er reynt að koma tilkynningu á vef skólans, facebook
síðu skólans og með símtölum árla morguns heim til nemenda. Veður getur verið misjafnt eftir stöðum í
sveitafélaginu og ber foreldrum að meta hverju sinni hvort óhætt sé að senda nemendur í skólann.
Foreldra barna í dreifbýli fylla út blað þar sem kemur fram á hvaða heimili á Reykhólum er fósturheimili barnsins
ef sú staða kemur upp að ekki geta skólabílar keyrt heim að loknum skóla.
Skólabílsjórar hafa samband við skólastjóra um leið og veðurhorfur eru orðnar slæmar. Skólabílstjórar eða
skólastjóri hafa samband við foreldra ef þurfa þykir.

Skólaakstur
Skólaakstur er skipulagður miðað við þarfir grunnskóladeildar, heimilt er þó að flytja leikskólabörn með
skólabílum ef pláss er í bílnum enda lengist dagleg akstursleið skólabíls ekki eða einungis óverulega.
Bílstjórarnir eru Þráinn Hjálmarsson og Vilberg Þráinsson. Vilberg keyrir í Króksfjarðarnes og Þráinn keyrir í

Gufudalssveit. Skólabílar koma að skóla rétt fyrir kl 08:30 og fara frá skóla kl 15:05 alla daga nema föstudaga
þá fara bílarnir kl 12:55 þegar nemendur eru búnir að borða hádegisverð.
Ef skólabíll á ekki að sækja nemanda af einhverjum ástæðum, vinsamlegast látið bílsjóra vita tímalega.
Þráinn s: 434-7774 / 895-7774
Vilberg s: 434-7772 / 863-2059

Klæðnaður og óskilamunir
Foreldrar eru beðnir um að sjá til þess að börn þeirra séu klædd eftir veðri þar sem nemendur verja frímínútum
sínum í útiveru.
Gott er að merkja skó og fatnað. Það getur verið sérstaklega gott að merkja íþróttagalla frá UDN og fleira þess
háttar. Óskilamunir eru í vörslu skólaliða og eru þeir gerðir sýnilegir við flest tækifæri.

Lokaorð
Skólinn er vinnustaður nemenda þar sem verðmætt uppeldi fer fram. Skólinn aðstoðar því foreldra í
uppeldishlutverkinu og er menntun og velferð nemenda því sameiginlegt verkefni heimila og skóla. Samstarfið
þarf því að byggjast á gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti og samábyrgð.
Nemendur þurfa að vinna ákveðin verkefni heima. Nauðsynlegt er að foreldrar skapi börnum sínum aðstöðu og
næði til heimanáms og brýni fyrir þeim mikilvægi þess að ljúka jafnóðum við verkefni sín. Jákvætt viðhorf til
heimanáms auðveldar námið.
Foreldrar eru hvattir til að fylgjast vel með heimanámi barnanna.
Vinsamlega hafið samband ef eitthvað kemur upp á t.d. ef einhverjir erfiðleikar eru varðandi námið eða
vandamál koma upp í samskiptum nemenda eða í samkiptum nemenda og kennara.
Upplýsingar um viðburði berast foreldrum á heimasíðu skólans, facebooksíðu skólans og með tölvupósti, ef
brýnt er að ná á foreldra er hringt. Eins eru sendir heim miðar í töskum barnanna.
Kveðja starfsfólk Reykhólaskóla

