SKÓLAREGLUR
Hlutverk mitt í Grunnskóla Vestmanneyja er að:

 sinna hlutverki mínu
 virða rétt annarra
 koma fram af kurteisi
 virða eigur mínar og annarra

Viðbrögð ef út af bregður:
1. Starfsfólk byrjar á að taka á málum og spyrja nemanda um hlutverk sitt og
nemandinn fær tækifæri til að bæta sig.
2. Ef nemandinn bætir sig ekki þá þarf að láta umsjónarkennara vita og vinnur hann
í málinu. Áminning skráð og haft samband heim.
3. Stjórnendur taka við málinu og leiðbeina nemanda.

Skýr mörk - Ófrávíkjanlegar grundvallarreglur:
Hegðun sem ógnar öryggi er
óheimil









Áhættuhegðun.
Ávana- eða fíkniefni þar með
talið áfengi og tóbak.
Barefli og önnur vopn.
Einelti.
Líkamlegt og/eða andlegt
ofbeldi.
Skemmdarverk.
Þjófnaður.
Ögranir eða hótanir.

Hegðun sem hindrar nám og
kennslu er óheimil



Ítrekuð brot á almennum reglum.
Óvirðing, ögrun.

Hvað gerist ef ófrávíkjanlegar grundvallarreglur eru brotnar?
Ef ófrávíkjanlegar reglur eru brotnar beitir starfsmaður viðurlögum samstundis án umræðu
og vísar þá máli til stjórnenda til úrvinnslu. Skólastjórnandi (deildarstjóri,
aðstoðarskólastjóri eða skólastjóri) tekur ákvörðun um næstu skref. Hann skráir málið
úrvinnslu þess í dagbók nemenda í Mentor og upplýsir forráðamenn um stöðu mála. Sendir
viðkomandi umsjónarkennara tölvupóst um úrvinnslu mála eða gerir honum grein fyrir því
með öðrum hætti eins fljótt og unnt er.
Þetta tekur lengri tíma en að leiðrétta brot á almennri reglu, aðilar málsins þurfa að ná
hugarró, áður en hægt er að byrja á að leysa alvarleg mál af þessu tagi og gera áætlun um
úrbætur.
Viðurlög ef skýr mörk eru rofin:
Foreldrar fá ávallt að vita ef viðurlögum er beitt.
Viðurlög









Unnið í einveru.
Skrifleg skilyrði sett af skóla og
heimili.
Nemanda gert að mæta reglulega
til eftirlits í ákveðinn tíma í
framhaldi af settum skilyrðum.
Eftirlit fylgdarmanns í frímínútum
eða kennslustund.
Nemandi gerir samning og fær
aðhaldsblað.
Nemanda vísað heim til næsta
dags – sóttur af forráðamanni.*
Nemanda vísað heim til upphafs
næstu viku.*

Úrvinnsluleiðir






Foreldrar koma í skólann með
nemanda þar sem gerð er áætlun.
Skólastjórnandi og/eða kennari
ræða við nemandann og
forráðamann.
Ef nemanda er vísað heim þarf
hann að mæta ásamt
forráðamanni á skrifstofu skólans
næsta morgun. Nemandi mætir
ekki í skólann fyrr en fundur
hefur átt sér stað.
Mál færist yfir til
nemendaverndarráðs,
barnaverndaryfirvalda og/eða
lögreglu.

*Stjórnendur skólans taka ákvörðun um hvort nemanda sé vísað heim.
Skólinn hefur sett sér ákveðnar verklagsreglur vegna tilvika þegar nauðsynlegt er að grípa til
tafarlausra aðgerða og þegar stöðva þarf óásættanlega hegðun nemanda, bregðast við hótunum
eða rökstuddur grunur er að nemandi sé undir áhrifum fíkniefna eða vímuefna.
-

Foreldrar/forráðamenn eru kallaðir til.
óskað er eftir að nemandinn fari í prufu til að ganga úr skugga um að hann sé/sé ekki
undir áhrifum.
Fáist staðfest að nemandi hafi verið undir áhrifum er honum vísað tímabundið frá skóla,
eða á meðan mál hans eru skoðuð frekar í samvinnu við félagsþjónustu Vestmannaeyja.

Við alvarleg agabrot getur komið til brottvísunar án áminningar. Komi brottvísun til framkvæmda eiga nemandi og
forráðamenn hans rétt á andmælum samkvæmt 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Verði ágreiningur milli forráðamanna og skólans varðandi málefni nemanda og ekki næst samkomulag á heimavelli getur hvor aðili
um sig vísað málinu til Fræðslu- og menningarráðs Vestmannaeyjabæjar og síðan menntamálaráðuneytis.

25. ágúst 2010
Skólastjóri

