
 

 

 

   

Þórhildur Elfarsdóttir og Þóranna Rósa 

Ólafsdóttir 

Skólastýrur Varmárskóla 

      

Starfsáætlun 2014-17 



Starfsáætlun Varmárskóla  

1 
 

 

Formáli 
Samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla skal sett fram starfsáætlun á hverju ári.  Hér í 

Mosfellsbæ hefur verið unnið með form starfsáætlunar frá árinu 2008 fyrir allar stofnanir 

bæjarins.  Það form hefur þróast nokkuð á liðnum árum en í ljós hefur komið að það hefur 

ekki dugað til að mæta þeim lögum sem um starfsáætlanir grunnskóla gilda nema með 

ítarlegum fylgiskjölum. 

Af þeim orsökum tóku skólastjórar grunnskóla í Mosfellsbæ sig saman til að finna form sem 

nýtast myndi betur.  Við vildum einnig halda í hluta þeirrar vinnu við eldri gerð starfsáætlana 

enda hefur hún gefist vel sem stjórntæki í skólunum.  Við fengum kynningu á vinnu sem 

Vigfús Hallgrímsson á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar hefur lagt í út frá nýjum aðalnámskrám 

grunnskóla, ásamt lögum og reglugerðum sem um grunnskóla gilda.  Niðurstaðan varð að við 

hér í Mosfellsbæ myndum nýta þessa vinnu sem grunn í okkar vinnu við starfsáætlanagerð 

grunnskóla. 

Leitast er við í þessari starfsáætlun að gera áætlun til þriggja ára, með markmiðum sem 

unnið skal að öll árin.  Sett eru fyrirfram ákveðnir þættir sem endurskoðaðir skulu á hverju 

ári og endurmatsáætlun fylgir fyrir öll þrjú skólaárin. 

Áætlunin skal taka mið af skólaári en ekki fjárhagsári eins og áður hefur verið gert. 

Starfsáætlunin er veigamikill þáttur í Skólanámskrá Varmárskóla en endurskoðuð námskrá á 

að koma út haustið 2015. 

Undirritaðar þakka skólastjórunum Jóhönnu Magnúsdóttur í Lágafellsskóla og Þrúði Hjelm 

skólastjóra Krikaskóla svo og deildarstjórum skólanna kærlega fyrir ánægjulegt samstarf við 

gerð þessarar starfsáætlunar.  Skólasamfélaginu í Varmárskóla er einnig þakkað sérstaklega 

fyrir ánægjulegt samstarf við undirbúning, skólaþróun og gerð þessarar starfsáætlunar. 

Hvatning sérfræðinga á Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar er einnig ómetanleg og er þeim 

þakkaður stuðningurinn. 

 

      Virðingarfyllst, 

  Þórhildur Elfarsdóttir og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastýrur við Varmárskóla 
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Inngangur 
 

Starfsáætlun Varmárskóla er hluti af Skólanámskrá sem endurskoðuð árlega.  Unnið hefur 

verið að því að ganga út frá lögum um leik- og grunnskóla og hinum ýmsu reglugerðum sem 

lúta að starfsemi skólans. 

Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnurinn sem við byggjum skólastarfið á og sér þess auðvitað 

ýmis merki í starfsáætlun Varmárskóla. 

Skólastefna Mosfellsbæjar skipar veigamikinn sess í áætlunum skólans en einnig hefur verið 

litið til ýmissa annarra áhrifaþátta s.s. mannauðsstefnu, jafnréttisstefnu og fleiri þátta í 

markmiðssetningu sveitarfélagsins. 

Skólastjórnendur grunnskóla í Mosfellsbæ tóku einnig höndum saman við vinnu 

starfsáætlana fyrir grunnskólana til að auka samstarf, samræma og efla skólana í því 

markmiði að gera góða skóla enn betri. 
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A. Hlutverk starfsáætlunar 
Í 29. grein grunnskólalaga 2008 nr. 91 er fjallað um skólanámskrár og starfsáætlanir.  

Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð þeirra og skulu þær unnar í samvinnu við kennara.  Í árlegri 

starfsáætlun skal gera grein fyrir ýmsum þáttum í starfi skólans eins og þessi áætlun mun 

bera með sér.  Þar eru ýmsir skipulagsþættir sem meðal annars koma fram í skóladagatali, 

ýmsar reglur skólastarfs, stoðþjónusta, félagsstarf og annað er kemur að starfi skólans á 

hverju skólaári.  Starfsáætlun skal vera aðgengileg öllum aðilum skólasamfélagsins og skal 

hún lögð fram til umfjöllunar og staðfestingar ár hvert hjá skólaráði og í fræðslunefnd.  

Skólastjóri ber einnig ábyrgð á því að leggja mat á hvernig áætlanir hafa staðist og gera grein 

fyrir því. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html´ 

B. Umsýsla fræðslumála sveitarfélagsins – fræðslunefnd 
Í 5. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 kemur fram að rekstur almennra grunnskóla er á 

ábyrgð og kostnað sveitarfélaga.  Sveitarfélögin bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í 

sveitarfélaginu, þróun einstakra skóla, skólahúsnæði, búnaði, sérfræðiþjónustu, mati, eftirliti 

og fleiru.  Sveitarfélög setja almenna stefnu um grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna 

fyrir íbúum.  Sveitarfélögin bera ábyrgð á samstarfi skóla við aðila utan hans.  Sveitarfélögum 

er skylt að sjá til þess að skólaskyld börn skv. 3. grein grunnskólalaga, njóti skólavistar eftir 

því sem nánar kemur fram í lögum. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html  

Í 6. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 er fjallað um skólanefndir, en í hverju sveitarfélagi 

skal starfa nefnd sem fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög og reglugerðir ákveða og 

sveitarstjórn felur nefndinni.  Meginhlutverk nefndarinnar er að sjá til þess að skólaskyld 

börn fá lögboðna fræðslu, staðfesta starfsáætlanir og skólanámskrár skóla.  Fylgjast með 

framkvæmd náms og kennslu, gera tillögur til skólastjóra og/eða sveitastjórnar um umbætur 

í skólastarfi.  Fylgjast með og stuðla að því að nemendum og skólum sé tryggður aðgangur að 

sérfræðiþjónustu.  Sjá til þess að til staðar sé viðeigandi húsnæði og annar aðbúnaður þ.m.t. 

útivistar- og leiksvæði.  Hafa eftirlit með að lög og reglugerðir séu uppfylltar og koma með 

tillögur að úrbótum.  Nefndin skal enn fremur stuðla að tengslum milli leik- og grunnskóla og 

grunn- og framhaldsskóla.   

Skólanefnd er kosin af hlutaðeigandi sveitarstjórn í upphafi hvers kjörtímabils.  Skólastjórar, 

grunnskólakennarar og foreldrar í sveitarfélagi kjósa hver úr sínum hópi aðal- og varamann 

til setu á skólanefndarfundum með málfrelsi og tillögurétt. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 
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Fræðslunefnd í Mosfellsbæ starfar samkvæmt þessum lögum og sinnir bæði málefnum leik- 

og grunnskóla bæjarins.  Starfsmaður nefndarinnar er framkvæmdastjóri fræðslusviðs.   

 

Hlutverk fræðslusviðs Mosfellsbæjar er að veita börnum og unglingum í sveitarfélaginu bestu 

mögulega menntun á hverjum tíma, vera faglegt forystuafl í menntamálum, stýra og fylgja 

eftir stefnumótun fyrir grunnskóla og leikskóla, tónlistarnám og fullorðinsfræðslu og búa 

starfsmönnum áhugavert starfsumhverfi og tækifæri til starfsþróunar.   

 

Sviðið hefur með höndum eftirlit með starfsemi grunnskóla og leikskóla og leyfisveitingar til 

dagforeldra skv. reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum og eftirlit með þeirri starfsemi. 

Foreldrar barna undir 16 ára aldri eru stór hluti vinnuafls í landinu og því er mikilvægt að þeir 

geti gengið að þjónustu grunnskólans og leikskólanna vísri. 

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/starfsemi/fraedslusvid/ 

 

C. Skólastefna sveitarfélagsins 
Gildandi Skólastefna Mosfellsbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 5. maí 2010 og er leiðarljós í 

skólanámskrám leik- og grunnskóla bæjarins.  Stefnan skiptist í eftirfarandi þætti skólastarf, 

mannauð, umgjörð og stuðning og samfélagið. 

Kjarni Skólastefnu Mosfellsbæjar er að setja einstaklinginn í öndvegi.  Skólastarf á að taka 

mið af þörfum hans, félagslegum aðstæðum og umhverfi.  Þannig sé litið á hvern og einn 

sem félagsveru og einstakling með sérstakar og einstakar þarfir.  Áhersla er lögð á að sérhver 

einstaklingur hafi rétt til að lifa og dafna í samfélagi, sem byggir á lýðræði, jafnræði og 

jafnrétti.  

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/stefnur-mennta-og-uppeldismal-

og-fristundir/ 
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I Stjórnun og skipulag skóla 

1. Skólasérstaða  
 

Skólaárið 2015-2016 er Varmárskóli að hefja sitt fimmtugasta og fjórða starfsár. Kennsla 

hófst við Varmárskóla 1961 og var þá barnaskóli. Skólahald í sveitinni hófst með 

farandkennslu en síðan var farið að kenna í Brúarlandsskóla 1922. Þegar yngri börnin fóru í 

Varmárskóla var unglingunum haldið eftir í Brúarlandsskóla og kennt þar til 

Gagnfræðaskólinn í  Mosfellssveit var byggður. Byggingin var tekin í notkun 1973 og hafa 

farið fram nokkrar viðbyggingar á húsnæði skólans eftir því sem nemendafjöldi jókst. Um 

áramótin 2000/2001 voru skólarnir sameinaðir undir nafni Varmárskóla. Þrátt fyrir að 

Varmárskóli sé búinn að slíta barnsskónum þá er sífellt verið að horfa til framtíðar og 

starfsfólk er vakandi fyrir nýbreytni og þróun í skólamálum. 

 

Við í Varmárskóla leggjum upp með gildi Mosfellsbæjar, virðingu, jákvæðni, umhyggju og 

framsækni. Í þjóðfélagi sem er í stöðugri framþróun er mikilvægt að endurskoða stefnu og 

sýn reglulega. Varmárskóli er vakandi yfir þeim þörfum sem vakna í nemendahópnum á 

hverjum tíma og er tilbúinn til að endurskoða stefnu sína reglulega. 

 

Virðingu eflum við meðal annars með því að hafa góða samvinnu við þá aðila sem koma að 

skólasamfélaginu, nemendur, foreldra og starfsfólk 

Jákvæðni þarf að rækta eins og aðra góða eiginleika. Það gerum við með samvinnu, 

sveigjanleika og styðjandi námsumhverfi. 

Framsæknar hugmyndir þar sem lagt er upp með stöðugar framfarir og námsárangur 

nemenda og kennsluhætti sem eru við hæfi hvers og eins. 

Umhyggjan er lýsandi þar sem hvetjandi og styðjandi námsumhverfi með líðan og þarfir 

nemenda eru í brennidepli 

 

Nemendur frá Krikaskóla í 5. bekk Varmárskóla 

Nemendur  ljúka skólavist við Krikaskóla í lok 4.bekkjar hefja nám við Varmárskóla í upphafi 

fimmta bekkjar. Nemendafjöldi Varmárskóla kemur til með að þróast á þann hátt að vera 

fámennur á yngsta stigi en fjölmennari á mið- og unglingastigi. 

Markmiðin eru: 

 

� Bjóða nýja nemendur velkomna á jafningjagrundvelli 

� Gefa nemendum kost á að kynnast betur innan árgangsins 

� Koma í veg fyrir að ákveðnir nemendur festist í hlutverkum innan bekkjarins 

� Læra að vinna saman með breiðum hópi úr árganginum 
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Áherslur sem lagt eru upp með  á næstu misserum er innleiðing nýrrar aðalnámskrár sem 

taka skal gildi að fullu 2015. Með nýrri aðalnámskrá er lagt upp með töluverðar breytingar á 

áherslum í skólastarfi. Má þar nefna að grunnþættirnir sex, læsi, jafnrétti, sköpun, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, skulu fléttast inn í allt skólastarf.  

 

Starfsfólk Varmárskóla telur sig vera vel í stakk búið að takast á við grunnþættina en þeir 

hafa verið mjög sýnilegir í starfi skólans undanfarin ár. PALS verkefnið hefur verið innleitt til 

að efla læsi nemenda sem og lestrarátök hafa verið reglulega í skólanum. Við Varmárskóla 

fer fram mentaðarfull list- og verkgreinakennsla og má þar helst nefna sýningar frá 

myndlistarvali í Listasalnum í Kjarna og metnaðarfull boð í heimilisfræði. Hópur kennara tók 

árið 2009 þátt í þróunarverkefninu Geta – sjálfbærni í menntun og er sú þekking verðmæt til 

áframhaldandi vinnu með sjálfbærni í skólastarfi. Útikennsla, skóli á grænni grein eru dæmi 

um verkefni er koma að sjálfbærni. Áhersla hefur verið lögð á útinám, heilbrigt líferni og 

sjálfbæra þróun undanfarin fjögur ár. Við skólann er útikennslusvæði sem er í stöðugri 

þróun. 

Varmárskóli hefur tekið þátt í lífshlaupinu frá upphafi og hafa nemendur skólans oftast 

komist á verðlaunapall fyrir frábæra þátttöku. Lýðræði og mannréttindi hefur verið tekið 

markvisst fyrir í smiðjum á yngsta stigi og reglulega í lífsleiknitímum á eldri stigum. Mikilvægt 

er að upplýsa nemendur og vinna með í hverju lýðræði og mannréttindi felast til að búa til 

upplýsta samfélagsþegna framtíðarinnar. Kennarar Varmárskóla hafa verið duglegir að taka 

þátt í erlendum samstarfsverkefnum og Varmárskóli – öndvegisskóli í vísindum og 

tæknimennt er áframhaldandi þróunarverkefni sem verður í gangi næstu árin. Þetta verkefni 

er unnið samhliða áherslum nýrrar aðalnámskrár þar sem horft er m.a. á sjálfbærni í 

skólastarfi. 

 

Í Varmárskóla er lagt upp með að skapa námsumhverfi sem er hvetjandi og þroskandi. Leitast 

er við að koma til móts við einstaklinginn á hans forsendum og efla með honum áhuga á 

námi og sjálfstæði í vinnubrögðum. Við skólann eru starfandi námsver. Þar er leitast við að 

bjóða upp á úrræði sem henta hverjum og einum einstaklingi í samráði við umsjónarkennara, 

sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa. 

Við Varmárskóla er ávallt leitast við að eiga gott samstarf við foreldra enda eru þeir 

sérfræðingar barna sinna. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag sem sér um viðburði á 

skólaárinu sem þykja orðið ómissandi. Þar má nefna fræðslufundi, jólaföndur, páskabingó, 

öskudagsskemmtun, gjafir til tilvonandi yngstu bekkinga og ekki síst Húllum hæ  sem er hátíð 

á skólaslitunum. 

 Samkvæmt lögum er skólaráð starfrækt við skólann og er fundað reglulega yfir veturinn þar 

sem fulltrúar foreldra fá tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri við 

skólasamfélagið. 
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2. Stefna/stefnukort skóla  
 

Stefna Varmárskóla fylgir megin áherslum Mosfellsbæjar. Varmárskóli er framsækinn skóli 

þar nemendur og aðrir viðskiptavinir skólans eru í fyrirrúmi. Í Varmárskóla ríkir 

ábyrgðarkennd gagnvart náttúru og umhverfi auk þess sem hagkvæmni í rekstri og 

samfélagsleg ábyrgð eru ávallt höfð að leiðarljósi.  Lögð er áhersla á að Varmárskóli sé 

eftirsóknarverður vinnustaður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á hvetjandi og 

styðjandi námsumhverfi með líðan og þarfir nemenda að leiðarljósi.  

Skólastefna Varmárskóla er sett fram sem framtíðarsýn að öflugu skólasamfélagi, þar sem 

áhersla er lögð á að skólinn sé sýnilegt menningarafl, taki þátt í verkefnum 

grenndarsamfélagsins og sé virkur þátttakandi í samfélaginu. Hann er umgjörð uppvaxtar 

yngstu bæjarbúanna og skjól og öryggi. Hann veitir menntun og eflir þroska. Hér á eftir fara 

meginmarkmið,  stefnukort og skorkort skólans. 

Stefnt er að: 

• í Varmárskóla sé námsumhverfi nemenda hvetjandi og líðan og þarfir nemenda í 

brennidepli 

• í Varmárskóla sé styrk liðsheild sem vinnur öll að sama markmiðinu – að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd nemenda þar sem gagnkvæm virðing og góð samskipti eru höfð 

að leiðarljósi 

• Varmárskóli verði leiðandi í útikennslu, heilsueflingu og lýðheilsu í Mosfellsbæ og nýti 

umhverfi skólans í þá átt. Einstaklingurinn verði alltaf í fyrirrúmi og líðan hans og 

velferð höfð að leiðarljósi 

• í Varmárskóla sé ekki liðin tóbaks- og vímuefnaneysla hjá börnum, ungmennum og 

starfsfólki og þannig er stuðlað að vímuefnalausum skóla  

• starfsfólk Varmárskóla sé virkt í nýtingu fjölbreyttra kennsluhátta til að koma til móts 

við margbreytilegan nemendahóp  

• Varmárskóli leggi áherslu á öfluga list- og verkgreinakennslu þannig að nemendur fái 

að njóta sín sem best og nái að virkja frumkvæði, hugvit og sköpunargáfu 

• Starfsfólk Varmárskóla sé stutt til að standa að þróunarverkefnum innan skólans 

• Varmárskóli haldi áfram að nýta upplýsingatækni í öllu námi 

• Varmárskóli stuðli áfram að erlendu samstarfi 

• veita öfluga þjónustu þeim til handa sem standa höllum fæti í náms- og/eða 

félagslegu tilliti og veita þeim sem búa yfir miklum námshæfileikum eða hæfileikum á 

sértækum sviðum öflug námstækifæri 

• leggja áherslu á góðan alhliða námsárangur og að námsmat taki tillit til hæfni 

einstaklingsins á sem flestum sviðum og taki til fleiri þátta en tíðkast að mæla á 

hefðbundnum prófum 

• efla samhygð, samkennd og umburðarlyndi meðal nemenda, starfsmanna og foreldra 

og halda uppi öflugu forvarnarstarfi til að fyrirbyggja einelti og annað ofbeldi  
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• beita jákvæðum aga og hrósi um leið og leitast er við að hafa samskiptareglur skýrar 

sem og viðurlög við agabrotum 

 

Stefnukort Varmárskóla 

 

 
 

Fjármál og áætlanir 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Skýr innkaupastefna Yfirfara og endurgera 

innkaupastefnu 

Varmárskóla m.a. út 

frá heilsueflandi 

skóla. 

 

 

Stýrihópur um 

heilsueflandi skóla. 

September 2015 

Skýr starfsáætlun  Gera nýja ítarlega 

áætlun og 

endurmatsáætlun til 

þriggja ára. 

Skólastjórnendur og 

starfsmenn koma að 

einstökum þáttum 

eftir nánari 

skilgreiningu. 

maí 2015/hluti 

maí 2016/hluti 

Skýr skólanámskrá Endurgerð og nýtt 

útlit skólanámskrár 

Skólastjórnendur og 

allir starfsmann 

skólans. 

ágúst 2015/ágúst 

2015 

Sanngjörn dreifing 

fjármagns milli 

skólastiga 

Auka greinanleika í 

bókhaldi.  Hvað er 

sameiginlegur 

rekstur og hvað 

Skólastjórnendur septmeber 2015 

Stefnukort 
Varmárskóla
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nýtist fyrir einstaka 

aldurshópa. 

Góð nýting og 

stýring fjármuna 

Skólastjórnendur sk 

stýri verkaskiptingu 

og beri ábyrgð á 

samráðsfundum. 

Skólastjórnendur maí 2016 

 

Mannauður 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Sveigjanleiki í 

skólastarfi 

Sveigjanleika verði 

haldið innan teyma 

og þau efld til að 

koma til móts við 

t.d. leyfi og óvænta 

atburði. 

Skólastjórnendur og 

deildarstjórar/umsjónar- 

kennarar 

maí 2015/maí 2016 

Jafnræði í 

vinnuramma og 

framlagi 

Nýtt vinnumat 

samkvæmt 

kjarasamningum 

Skólastjórnendur og 

viðkomandi faghópar. 

apríl 2015 

Jákvæður starfsandi 

og samstaða 

Efla starf 

skemmtinefndar 

starfsmanna og 

skilgreina betur 

hlutverk hennar. 

Skemmtinefndin sjálf 

Og allir starfsmenn 

skólans. 

ágúst 2014/ágúst 

2015 

Fjölskylduvæn 

starfsmannastefna 

Starfsmenn öðlist 

skilning á aðstæðum 

hvers annars og sýni 

áfram 

umburðarlyndi.  

Skerpa þarf á 

mörkum milli 

einkalífs og atvinnu. 

Skólastjórnendur og 

stýrihópur um Jákvæðan 

aga. (uppeldi til 

ábyrgðar) 

júní 2015 

Hæfir starfsmenn í 

öllum störfum 

Fjölga þarf   

fagmenntuðu fólki 

m.a. með því að efla 

ófaglært fólk til að 

mennta sig. 

Skólastjórnendur 

 

ágúst 2015 
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Foreldrar og nemendur 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Skóladagur barna 

samfelldur 

Efla samþættingu 

grunnskóla og 

frístundar með þarfir 

barna að leiðarljósi 

Skólastjórnendur og 

verkefnastjóri 

frístundar í samstarfi 

við 

grunnskólakennara 

desember 2014 og 

júní 2015 

Gott 

foreldrasamstarf 

Góð samvinna og 

gagnkvæmt traust 

ríki milli heimilis og 

skóla 

Styrkja þarf við 

foreldrafélag og starf 

þess til að foreldrar 

verði öflugir 

þátttakendur í 

skólastarfinu. 

Stjórn 

foreldrafélagsins og 

skólastjórnendur 

ágúst 2015 

Börn sem virkir og 

skapandi 

þátttakendur 

Hvetjandi og 

styðjandi 

námsumhverfi með 

líðan og þarfir 

nemenda í 

brennidepli 

Taka upp nýja 

agastefnu sem verði 

formlega komin til 

framkvæmdar með 

öllum þeim gildum 

sem fylgja. 

Stýrihópur og aðrir 

starfsmenn skólans 

ágúst 2014/ Júní 

2015 

 

� Innri virkni-stjórnkerfi 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Samvinna við 

Mosfellsbæ 

Eflt verði samstarf 

um upplýsingagjöf og 

kynning á 

skólastarfinu í 

Varmárskóla 

Samstarf við 

mannauðsstjóra um 

málefni einstakra 

starfsmanna. 

Skólastjórnendur  júní 2015 

Heiðarleg samskipti 

við foreldra og börn 

Skýrar verklagsreglur 

um skráningu 

Ábendingar foreldra 

um það sem betur 

má fara.  Formleg 

Skólastjórnendur og 

verkefnastjóri 

skrifstofu 

júní 2015 
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skráning kvartana 

sem berast til 

skólans. 

Virkir miðlar sem 

snúa að samskiptum 

skóla og heimila 

Koma upp nýrri 

heimasíðu fyrir 

Varmárskóla sem 

virkar betur sem 

upplýsinga- og 

fréttaveita fyrir 

skólastarfið. 

Endurskoða 

samskiptavefi til 

birtingar á skólastarfi 

í myndaformi. 

Skólastjórnendur og 

verkefnastjóri 

skrifstofu 

desember 

2014/janúar 2015 

 

3. Stjórnkerfi og skipurit skóla 
 

Með yfirstjórn skólans fer rekstraraðili hans, sveitarfélagið Mosfellsbær.   Í Varmárskóla er 

lagt upp með dreifða stjórnunarhætti.  Það er m.a. gert með afmörkun ábyrgðarsviða og  

skiptingu verkefna milli einstaklinga.  Tryggja þarf á hverjum tíma að meginverkefni skólans, 

kennsla og umönnun barna sé ætíð í fyrirrúmi og forgangsverkefni allra í Varmárskóla. 
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Skipurit Varmárskóla 2014-2017 

 
 

4. Starfsfólk og verkefni þeirra 
Stjórn skólans 

Skólastjórar bera ábyrgð á starfi skólans og veita honum faglega forystu. Þeim ber að stuðla 

að samvinnu og árangursríku starfi allra starfsmanna skólans. Skólastjórar eru ábyrgir fyrir 

gerð fjárhagsáætlunar skólans og nýtingu tímamagns. Skólastjórar og deildarstjórar stýra 

hinu daglega starfi og er verkaskipting stjórnenda í öllum meginatriðum skv. gildandi 

starfslýsingum. 

Skólastjórar: 

Þóranna Rósa Ólafsdóttir 

Þórhildur Elfarsdóttir 

 

Deildarstjórar 

Deildarstjórar eru hluti af stjórnunarteymi skólans og taka þátt í skipulagningu skólastarfsins 

í samráði við skólastjóra. Þeir hlutast til um að samstarf sé milli skólastiga. Þeir veita ráðgjöf 

um val námsefnis, fylgjast með námskrárgerð og að henni sé fylgt eftir. Þeir sjá um að 

upplýsingaflæði sé innan skólans og á milli heimila og skóla. Deildarstjórar eru 

umsjónarkennurum til aðstoðar varðandi agamál og þeir skipuleggja forfallakennslu. 

Deildarstjórar: 

Björk Einisdóttir 

Óðinn Pétur Vigfússon  

Solveig Ólöf Magnúsdóttir  
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Kennarar tilkynni allar mikilvægar breytingar sem kunna að verða á kennslu  til deildarstjóra. 

 

Umsjónarkennarar 

Í skólastarfinu er umsjónarkennarinn lykilpersóna. Hann er sá aðili innan skólans sem veitir 

nemendum sínum þann stuðning og aðhald sem þurfa þykir. Hlutverk umsjónarkennarans er 

meðal annars að hlutast til um andlega,faglega og líkamlega velferð nemenda sinna í 

samvinnu við forráðamenn eftir þörfum. Umsjónarkennarar hafa ákveðna viðtalstíma en 

sinna samskiptum að öðru leyti í samvinnu við forráðamenn nemenda. Einu sinni í viku er 

sérstakur  bekkjartími fyrir 7.-10. bekk á stundaskrá nemenda en þar mæta nemendur hjá 

umsjónarkennara sínum. Þar gefst gott tækifæri til að efla bekkjarandann, styrkja samband 

umsjónarkennara við nemendur sína og fjalla almennt um þau mál sem snúa að vinnu, 

umgengnisvenjum, punktastöðu nemenda og þeim málum sem upp kunna að koma í 

einstökum bekkjardeildum. Þessar kennslustundir eru einnig ætlaðar til ýmissa annarra þátta 

í starfi skólans. 

Komi upp vandamál hjá einstökum kennurum þá eiga mál að fara í eftirfarandi farveg: 

 

• Fyrst ræðir kennarinn einslega við viðkomandi nemanda. 

• Beri það ekki árangur ræðir umsjónarkennari við forráðamann nemanda og 

nemandann sjálfan. 

• Komi enn upp vandamál vísar umsjónarkennari málinu til deildarstjóra sem ræðir við 

 nemanda og forráðamann hans. 

• Verði enn um vandamál að ræða tekur skólastjóri við málinu og ræðir við nemanda 

og forráðamann hans og e.t.v. er málinu vísað til nemendaverndarráðs. 

• Ef enn ekki tekst að leiða mál til farsællar niðurstöðu er því vísað til 

barnaverndaryfirvalda til frekari úrlausna. (Fjölskyldusvið Mos). 

 

Til áréttingar: 

Umsjónarkennari er tengiliður skólans við forráðamenn nemenda. Það er hans hlutverk að 

hafa gott samband milli heimilis og skóla. Umsjónarkennari skal einnig fylgjast vel með 

nemendum sínum og miðla til annarra kennara upplýsingum um nemendur eftir því sem 

þurfa þykir. Umsjónarkennari skal fylgjast vel með námsframvindu nemenda sinna, mætingu 

og líðan. Umsjónarkennari fylgir eftir máli nemenda til dæmis þegar um er að ræða 

nemendaverndarráð og fleira sem getur bætt hag nemandans. Áhugaverður vefur um 

umsjónarkennslu: http://fronpage.simnet.is/ek/umsjonarkennarinn/ 

 

Annað starfsfólk 

 

Skrifstofufulltrúi 

Starfar á skrifstofu skólans og hefur umsjón með ýmsum fjárreiðum í umboði skólastjóra, 

skýrslugerð af ýmsu tagi, innkaup á skrifstofuvörum o.fl. eftir nánari ákvörðun skólastjóra. 
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Skólaritarar 

Hafa umsjón með skrifstofu skólans undir daglegri stjórn skólastjóra. Þeir annast símsvörun, 

taka við tilkynningum um forföll nemenda og veita almennar upplýsingar varðandi skólann. 

Þeir annast einnig fjölföldun gagna, póstdreifingu o.fl. 

 

Hjúkrunarfræðingur 

Heilsuvernd í skólanum er í höndum hjúkrunarfræðings og lækna heilsugæslunnar. 

Markmiðið er að fylgjast með líkamlegum og andlegum þroska nemenda ásamt því að veita 

ráðgjöf. Hjúkrunarfræðingur situr í nemendaverndarráði. Hjúkrunarfræðingur hefur aðsetur í 

yngri deild. 

 

Þroskaþjálfar 

Þroskaþjálfar vinna með nemendum með sérþarfir í teymi með sérkennurum, 

umsjónarkennurum og stuðningsfulltrúum. Vinna að þjálfun, gerð einstaklingsnámskráa, 

leiðbeina starfsfólki og eru í góðu samstarfi við foreldra s.s. með reglulegum teymisfundum 

starfsfólks og foreldra. 

 

Stuðningsfulltrúar 

Stuðningsfulltrúar eru hluti af stoðþjónustu skólans og vinna undir handleiðslu almennra 

kennara en undir yfirstjórn fagstjóra í sérkennslu. Stuðningsfulltrúar vinna ýmist með 

einstökum nemendum sem búa við einhverjar fatlanir eða með einum eða fleiri nemendum 

sem eiga við sértæka náms- eða félagslega örðugleika að etja. Stuðningurinn fer ýmist fram 

inni í bekk eða í minni hóp og í einstaka tilfellum sem einstaklingsþjónusta. Oftast tengist 

stuðningurinn hefðbundnu námi en einnig getur verið um að ræða aðstoð af öðrum toga svo 

sem að vinna að félagslegri aðlögun og veita þjálfun í athöfnum daglegs lífs. Þeir fylgja því 

nemendum oft í stundahléum úti eða inni og veita nemendum aðstoð á matmálstímum. Þeir 

fylgja nemendum á milli kennslustaða eftir þörfum þ.m.t. fylgd í skólabíl. 

 

Skólaliðar 

Skólaliðar hafa almennt eftirlit með nemendum í skólahúsnæði og á skólalóð. Þeir hafa 

umsjón með óskilamunum og aðstoða nemendur við leit týndra muna. Þeir vinna einnig ýmis 

önnur störf sem tengjast daglegu starfi skóla svo sem skera niður ávexti fyrir ávaxtastund, 

vinna í mötuneyti nemenda, dagræstingu o.fl. 
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4.1. Verkefni og starfslýsingar eftir atvikum 

 

Annað starfsfólk 

 

Skrifstofufulltrúi:  

Næsti yfirmaður: Skólastjóri 

Tilgangur starfs: Að veita skrifstofu skólans forstöðu, sjá til þess að gögn varðandi nemendur 

og bókhald séu skráð og varðveitt. Veita nemendum, foreldrum og starfsfólki venjubundna 

skrifstofuþjónustu. 

Ábyrgðarsvið: Að sjá til þess skrifstofa skólans starfi á fullnægjandi hátt. 

Helstu verkefni: 

• Móttaka þeirra sem eiga erindi á skrifstofu skólans. Símaþjónusta, póstafgreiðsla, ljósritun. 

Tryggir að upplýsingar frá stjórnendum berist örugglega til réttra aðila.  

• Ber ábyrgð á skjalavistun skólans (geymsla, skipulag, skráning, frágangur fundagerða).  

• Færa og viðhalda nemenda- og starfsmannaskrá svo hún sé sem réttust á hverjum tíma.  

• Almenn skrifstofustörf. Umsjón með skrifstofuvörum skólans, móttaka og birgðahald.  

• Verkstjórn við störf á skrifstofu eftir því sem við á.  

• Heldur bókhald yfir þá rekstrarþætti sem honum eru faldir. Uppgjör mötuneytis 

starfsmanna og nemenda. Annast innkaup, peningaumsýslu og bankaviðskipti í samráði við 

skólastjóra.  

• Undirbúningur og frágangur ráðningarsamninga, vinnuskýrslna, vinnutímaramma.  

• Kannar réttmæti reikninga yfirfer rétta gjaldaliði og sendir Menntasviði Reykjavíkurborgar 

til greiðslu.  

Yfirfara forfallaskráningar starfsmanna í Tímon 

• Önnur þau störf sem skólastjóri felur ritara 

 

Skólaritari  

• móttaka  - almenn ritarastörf 

• sér um símsvörun 

• sér um ljósritun og ljósritunarvélar 

• Mentor: Sendir mánaðarlega mætingar til foreldra-. Aðstoðar við skráningar inn í 

stundatöflu. Skráir forföll. Setur myndir af nemendum inn á nemendaspjöld. Fer yfir 

netföng aðstandenda, leiðréttir ef eitthvað kemur til baka í fjöldapósti. t.d. með því 

að hringja í viðkomandi. Sértækar upplýsingar um nemendur. 

• sér um að manna forföll í samvinnu við deildarstjóra 

• sér um póstsendingar frá skólanum og útprentanir eftir þörfum 

• sér um skrár nemenda  

• sér um  pantanir skrifstofuáhalda,  pappírs og umslaga  og gögn fyrir vinnuherbergi, 

blýantar o.þ.h. 

• Ýmsar merkingar s.s merkja skápa og útbúa lista yfir skápa, merkja borð og skálar í 

matsal. Prenta út starfsmannalista  



Starfsáætlun Varmárskóla  

20 
 

 

Yfirþroskaþjálfi 

Eftirfarandi starfaskilgreining er fyrir yfirþroskaþjálfa er úr nýjasta kjarasamningin við 

sveitarfélögin : 

Yfirþroskaþjálfi  sér um stjórnun og umsjón verkefna og/eða samræmingu faglegs starfs á  

þjónustueiningunni. Með umsjón er m.a. átt við skipulagningu, samhæfingu og viðvarandi  

verkefnastjórnun. Veitir leiðsögn og ráðgjöf til samstarfsaðila. Yfirþroskaþjálfi í búsetu,  

dagþjónustu, leik- og grunnskóla, deildarstjóri í sérdeild/námsveri grunnskóla, 

sérkennslustjóri í leikskóla. 

 

Ábyrgðarsvið 

Ber ábyrgð á gerð allra einstaklingsnámskráa nemenda sem skráðir eru í Varmárstofu 

Skipuleggur starfið í Varmárstofu sem og stuðning /eftirfylgni nemenda sem þurfa aðstoð. 

Hefur yfirumsjón með þjálfun í Varmárstofu 

Hefur yfirumsjón með samskiptum og fræðslu/ráðgjöf til foreldra barnanna í deildinni 

Hefur yfirumsjón með samskiptum við skólastjórnendur vegna annarra barna í skólanum sem  

þurfa þjónustu frá Varmárstofu 

Ber ábyrgð á ráðgjöf til annarra skóla/stofnana vegna barna með einhverfu 

Ber ábyrgð á að það fjármagn sem Varmárstofu er úthlutað sé skynsamlega varið, meðal 

annars með tilliti til stöðugilda, leyfa og veikinda.  

Stýrir forfallakennslu í Varmárstofu. 

Skipuleggur starfið í Varmárstofu sem og stuðning /eftirfylgni nemenda sem þurfa aðstoð. 

Ábyrgð á stefnumótun Varmárstofu sem unnin er í samvinnu við skólastjórnendur o.fl.  

 

Áætlanagerð: 

Ber ábyrgð á að einstaklingsnámskrár séu gerðar og unnið sé samkvæmt þeim 

Hefur yfirumsjón með reglulegu endurmati einstaklingsnámskráa 

Hefur yfirumsjón með að sérþarfir barnanna í deildinni og þarfir þeirra séu hafðar í fyrirrúmi í 

öllum greinum í skólastarfinu, meðal annars með skipulagningu frímínútugæslu starfsmanna 

vegna nemenda með sérþarfir. 

 

Stjórnun og skipulagning 

Ber ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og endurmati starfsins innan deildarinnar 

Ber ábyrgð á öllum skráningum vegna þjálfunaráætlana 

Ber ábyrgð á útbúa vinnuskema til starfsmanna deildarinnar 

Ber ábyrgð á og skipuleggur afleysingar vegna veikinda eða annarra forfalla starfsmanna 

Varmárstofu. 

Skipuleggur frímínútnagæslu fyrir nemendur deildarinnar 

Hefur yfirumsjón með þjálfun nemendanna í deildinni 

Veitir handleiðslu og ráðgjöf til annarra starfsmanna 

Hefur yfirumsjón með þjálfunar- og námsgögnum deildarinnar 
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Ber ábyrgð á og skipuleggur samráðsfundi við sérfræðinga utan skólans eftir þörfum hverju 

sinni 

Ber ábyrgð á fræðslu- og kynningarstarfi um þjálfun einhverfra innan skólans 

Ber ábyrgð á kynningarstarfi deildarinnar til annarra fagaðila; innan sem utan skólans 

Ber ábyrgð á að skráðar séu mætingar (ástundun) nemenda í Mentor ef að þeir mæti ekki í 

tíma í Varmárstofu. 

Foreldrasamvinna 

Ber ábyrgð á samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem skráð eru í Varmársofu 

Ber ábyrgð á stuðningi, fræðslu og ráðgjöf, til foreldra/forráðamanna barnanna eftir því sem 

við á. 

Þátttaka í vinnuhópum og/eða teymisvinnu og hlutverk 

Situr teymisfundi og nemendaverndaráðsfundi o.fl þegar fjallað er um nemendur sem koma 

að Varmárstofu ef óskað er eftir því. 

Þroskaþjálfi er samstarfsaðili kennara og annarra starfsmanna skólans. 

Tekur þátt í vinnuhópum/þróunarverkefnum skólans 

Ber ábyrgð á að ávallt sé fulltrúi frá Varmárstofu á stigsfundum skólans þegar það á við. 

 

Samskipti 

Yfirmaður þroskaþjálfa er í samskiptum við aðrar stofnanir og greiningaraðila  s.s. Greiningar- 

og ráðgjafarstöð, Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar, Barna og unglingageðdeild,  HTÍ, 

félagsþjónustu, o.fl. í samráði við deildarstjóra  

sérkennslu, skólastjóra eða aðra stjórnendur skóla.  

Tekur á móti nemum frá KHÍ í starfsnám í samráði við skólastjóra eða aðra stjórnendur 

skólans. 

 

Kröfur til starfs 

Starfsleyfi til að starfa sem þroskaþjálfi 

Starfsreynsla 

 

Þroskaþjálfi  

 

Gerir einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, 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 niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra. 

• Tekur þátt í kennara og starfsmannafundum. 

• Veitir foreldrum nemanda síns ráðgjöf og leiðbeiningar er lýtur að fötlunin nemendans. 

• Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemanda síns. 
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Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist 

innan 

verksviðs hans. 

 

Skólaliðar  

yngri deild:  

Skólaliði tekur þátt í því uppeldis og mannræktarstarfi sem fram á að fara innan skólans. Þar 

á velferð og vellíðan nemenda að skipa öndvegi. 

 

Skólaliði í yngri deild aðstoðar nemendur utan kennslustunda og leiðbeinir þeim eftir föngum 

i samskiptum við aðra nemendur og starfsmenn skóla. 

Sker niður ávexti fyrir ávaxtahressingu og dreifir henni til nemenda. Sér um matardreifingu í 

hádegi. 

 

Skólaliðar með ræstingu sjá um að halda skólahúsnæði hreinu á með skóla stendur. 

 

b. Hefur umsjón með og aðstoðar nemendur í húsakynnum skólans og á leikvöllum svo sem í 

stundahléum,hádegistímum, eyðum sem af ýmsum orsökum geta skapast i stundaskrá 

nemenda og á öðrum þeim tímum sem nemendur eru ekki undir beinni stjórn annarra 

starfsmanna, oftast kennara. 

 

c. Aðstoðar nemendur og leiðbeinir um frágang fatnaðar og hefur umsjón með 

óskilamunum. 

 

d. Aðstoðar við að halda húsnæðinu hreinu og vistlegu t.d. eftir notkun matsalar, ákveðin 

rými,  eða ef sérstakar aðstæður skapast sem valda tilfallandi óþrifum. 

 

e. veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhapp ber að höndum og hefur þá að jafnaði strax samband 

við stjórnendur skólans og eftir atvikum aðra aðila sem að málinu þurfa að koma á frumstigi 

svo sem hjúkrunarfræðing ef sá er til taks í skólanum. 

 

f. raðar húsgögnum vegna sérstækra nota svo sem vegna funda eða samkomuhalds og tekur 

þátt í tiltektum eftir því sem þörf er á einkum utan starfsdaga nemenda. 

 

g. fer í stuttar sendiferðir og annast smærri innkaup ef þess er óskað af stjórnendum skólans. 

 

h. aðstoðar við ýmis störf sem yfirmenn fela honum og tengjast þessari starfslýsingu 
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Stuðningsfulltrúar  

Stuðningsfulltrúi er kennara og sérkennara til aðstoðar við að sinna 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 og hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf fyrir stuðning í þeim 

tilvikum þar sem það er hægt. 

Stuðningsfulltrúi starfar innan og utan almennra bekkjardeilda allt eftir þörfum nemenda 

hverju sinni. Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa er deildarstjóri sérkennslu en samráð við 

umsjónarkennara er afar mikilvægt. Faglegur stuðningur við stuðningsfulltrúa er í höndum 

deildarstjóra sérkennslu, sérkennara og þroskaþjálfa. 

· Aðstoðar nemendur við athafnir daglegs lífs og til virkrar þátttöku í skólastarfi. 

· Aðstoðar nemendur við að ná settum markmiðum samkvæmt aðalnámskrá / 

einstaklingsnámskrá undir leiðsögn kennara. 

· Ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og athöfnum daglegs lífs t.d. með því að 

hvetja þá til að gera sem mest sjálfa og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt. 

· Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. 

· Styrkir jákvæða hegðun nemenda með hvatningu og hrósi eða samkvæmt ákveðnu 

umbunarkerfi. 

· Vinnur gegn neikvæðri hegðun samkvæmt umbunarkerfi, með áminningum eða með því að 

forða nemanda úr aðstæðum sem hann ræður ekki við. 

· Aðstoðar nemendur við að taka þátt í félagslegum samskiptum innan og utan 

skólastofunnar. 

· Fer út á frímínútnavakt eftir skipulagi 

· Veitir nemendum félagslegan stuðning með því að hlusta á frásagnir þeirra og reynslu og 

spjalla við þá þegar aðstæður leyfa. 

· Fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, milli húsa, 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.. 

· Aðstoðar kennara við að fara yfir verkefni nemenda. 

· Annast önnur þau störf sem yfirmaður kann að fela honum og falla innan eðlilegs starfssviðs 

hans. 

 

 

Skólabókasafnsvörður  

• Sér um safngæslu og daglega umsjón. 

• Kynnir safnið. 

• Sér um útlán bóka og annarra gagna. 

• Leiðbeinir nemendum og kennurum á safni. 
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• Hefur samvinnu við Menningarmiðstöðina. 

• Hefur samvinnu við kennara. 

• Sér um innkaup á bókum, myndböndum, geisladiskum og öðrum gögnum. 

• Sér um frágang bóka. 

• Kennir á skólasafni og útbýr verkefni vegna safnkennslu. 

• Sinnir nemendum sem fá að vera tímabundið á safninu í samráði við 

umsjónarkennara eða sérkennara. 

• Sinnir öðrum störfum sem stjórnendur fela. 

 

 

Matreiðslumeistari 

  

Næsti yfirmaður: Skólastjóri . 

Tilgangur starfs og ábyrgðarsvið: Annast daglegan rekstur og verkstjórn mötuneytis fyrir 

starfsfólk og nemendur í samvinnu við skólastjóra. Hefur gæði matar og  

næringargildi að leiðarljósi og gætir hagkvæmni í rekstri. 

  

Helstu verkefni:  

• Ber ábyrgð á að innra eftirlit sé skv. verklagsreglum Umhverfissviðs Mosfellsbæjar og 

tekur þátt í framkvæmd þess. 

• Ber ábyrgð á að næringargildi matarins sé í samræmi við manneldismarkmið 

• Gerir matseðla og sér um kynningu á þeim 

• Annast innkaup á matvælum og annarri rekstrarvöru fyrir mötuneytið og gætir þess  

að fara ekki yfir fjárheimildir 

• Aðstoð við undirbúning og móttöku gesta þegar tilefni eru til.  

• Undirbúningur og framkvæmd við sérstök tilefni svo sem upphaf og lok skólaárs, fyrir 

jól o.fl.. 

• Annast matreiðslu, undirbúning, umgengni og frágang matvæla í eldhúsi 

• Hefur eftirlit með tækjum og lausum búnaði í mötuneytiseldhúsinu og kallar til 

eftirlits og viðhalds í samráði við skólastjóra 

• Leiðbeinir nemendum í samskiptum og umgengni 

• Stýrir starfsfólki sem vinna í mötuneyti 

• Sér um að flytja mat á milli húsa 

 

Umsjónarmaður húsnæðis 

  

Næsti yfirmaður: Skólastjóri 

Tilgangur starfs: Að sjá um að vel sé gengið um skólabygginguna og umhverfi hennar og 

viðhaldið þannig að í henni geti farið fram eðlilegt skólahald. 

Ábyrgðarsvið: Umsjónarmaður ber ábyrgð gagnvart skólastjóra á viðhaldi og ræstingu 

skólahúsnæðis, skólalóð, húsbúnaði, leiktækjum og girðingum á lóð. 
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Helstu verkefni: 

Verkstjórn ræstingarfólks og annarra starfsmanna sem skólastjóri felur honum. Ber ábyrgð á 

skráningu yfirvinnutíma þeirra gagnvart skólastjóra. Hefur eftirlit með gæðum ræstingar. 

Sér um að húsnæði, allur búnaður og lóð skólans séu ávallt í fullnægjandi ástandi og 

aðgengilegt fyrir starfsfólk og nemendur. Sér um að skólahúsnæðið sé opið við upphaf 

skóladags og ber ábyrgð á frágangi húsnæðis í lok skóladags. 

Hefur umsjón með öryggis - og eftirlitsbúnaði. Sinnir almennu viðhaldi. 

Kallar til iðnaðarmenn til stærri verka skv. beiðnakerfi verkefnasjóra Eignarsjóðs 

Mosfellsbæjar sem hafa eftirlit með starfi þeirra. 

Sér um innkaup á ræstingarvörum og öðru er varðar verksvið viðkomandi og einnig að 

gjaldaliðir séu innan fjárheimilda. 

Vinnur að viðhaldsáætlun fyrir skólahúsnæði í samvinnu við skólastjórnendur og Eignasjóðs 

og fylgir eftir verkframvindu.  

Hefur umsjón með söndun skólalóða og kallar til aðila í áhaldahúsi til stærri verka. 

Hefur eftirlit með nemendum þegar aðstæður kalla á slíkt og leiðbeinir í samskiptum og 

umgengni 

Önnur þau störf er starfsmanni kunna að vera falin af skólastjóra.  
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4.2. Viðtalstímar og upplýsingaleiðir  

 

Sjá má viðtalstíma kennara á Mentor.is. Foreldrar eru einnig hvattir til að nota 

tölvupóstsamskipti við kennara. 

Skólastjórnendur og þar með talið deildarstjórar eru alla jafna við allan starfstíma skóla.  

Mjög góð leið er að óska eftir fundi eða skilja eftir skilaboð hjá ritara.   

 

Mentor-kerfið er notað til að senda foreldrum upplýsingar frá skólanum.  Þar er skráð 

námsframvinda barna og sett inn námsmarkmið og eru foreldrar sérstaklega hvattir til að líta 

þar inn reglulega og fylgjast þannig með námi barna sinna  

Foreldrar geta ætíð óskað eftir fundum til að ræða við deildarstjóra eða umsjónarkennara 

barna sinna.  List- og verkgreinakennarar ásamt íþróttakennara veita einnig viðtöl eftir 

þörfum.  Þroskaþjálfar sem sinna einstökum börnum boða foreldra reglulega á sinn fund í 

samráði við verkefnastjóra sérkennslu en foreldrar geta þess utan ætíð óskað eftir fundum 

eða öðrum samskiptum. 

 

Heimasíða skólans er virk upplýsingaleið og þar má nálgast ýmsan fróðleik, frá stefnu skólans 

og að matseðli dagsins.  Fréttir eru settar á heimasíðu skólans ásamt myndum sem teknar 

eru í leik- og starfi skólans.  

 

Skólinn gefur út sérstakt fréttabréf, Varmárpóstinn, sem sendur  er foreldrum og starfsfólki 

skólans í tölvupósti og hefur  fengið einstaklega góðar viðtökur 

 

5. Skrifstofuhald og opnunartímar 
 

Skrifstofa skólans er opin: 

8:00-16:00 mánudaga – fimmtudaga 

8:00-15:00 föstudaga 

Opnunartími skólans er frá klukkan 7:30-16:00 allar virka daga. 

Skrifstofustjóri er foreldrum innan handar og öðrum þeim sem leita til skólans.   
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6. Starfsáætlun nemenda (skóladagatal) og fastir liðir í skólastarfinu  
 

Skóladagatal Varmárskóla 2015-2016 

 
 

 

Fastir liðir í skólastarfi Varmárskóla  eru meðal annars eftirfarandi: 

 

• Skólasetning og skólaslit 

• Kynningarfundir fyrir foreldra að hausti 

• Þemadagar 

• Dagur íslenskrar tungu 

• Öskudagur 

• Íþróttadagur 

• Árshátíð e.d. 

• Vorhátíð y.d. 

• Lífshlaupið 

• Stóra upplestrarkeppnin 

• Litla upplestrarkeppnin 

• Lestrarátak 

• Nemendur úr eldri deild (8. bekkur) taka á móti 6. bekkjar nemendum að vori og 

kynna fyrir þeim fyrirkomulag og starf í eldri deild.  Nemendur í 6. bekk þekkja þá 

einhverja þegar þeir koma í eldri deild að hausti. 
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7. Skólabragur og skólareglur:  
 

7.1. Skólabragur og stefna gegn ofbeldi  

Skólabragur Varmárskóla einkennist af góðum  starfsanda, samvinnu og umhyggju fyrir 

einstaklingnum og  gagnkvæmri virðingu nemenda og starfsfólks. Reynt er að skapa 

námsumhverfi sem er í senn hvetjandi og þroskandi. Leitast er við að koma til móts við 

einstaklinginn á hans forsendum og efla með honum áhuga á námi og sjálfstæði í 

vinnubrögðum. 

Gildi skólans virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eiga að vera sýnileg í öllu starfi 

skólans. 

Lögð er áhersla á að efla góðan starfsanda og ábyrgð nemenda á námi sínu og hegðun. 

Nemendur eiga rétt á að starfa í skólanum við fyllsta öryggi og að fá að njóta hæfileika sinna. 

Því þurfa öll samskipti milli nemenda innbyrðis og við starfsfólk skólans að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu, trausti og jákvæðum aga.  

Frá haustinu 2014 var ákvörðun tekin að innleiða ,,Uppeldi til ábyrgðar“ sem er agastjórnun 

sem byggist á uppbyggingu. Fyrst í stað er starfsfólkið að læra aðferðarfræðina og lesa sig til 

en á næstu árum er gert ráð fyrir að stefnan hríslist inn í allt skólastarf Varmárskóla.  

7.2. Skólareglur 

  

Skólareglur Varmárskóla 

 Sýnum öðrum nemendum og starfsfólki kurteisi og  prúðmennsku.  

   þannig líður öllum vel. 

 Beitum aldrei andlegu eða líkamlegu ofbeldi. 

  verum góð hvert við annað, alltaf. 

 Virðum rétt annarra til náms, starfs og leiks.  

  höfum gaman saman. 

 Mætum stundvíslega í allar kennslustundir.  

  nýtum tímann vel til að læra.  

 Göngum vel um bæði úti og inni og forðumst óþarfa hávaða. 

       umgengni sýnir innri mann. 

 

EINELTI ER ALDREI LIÐIÐ. 
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7.3. Skólasóknarreglur og brottrekstur  

 

Yngri deild 

Ef nemandi veldur truflun á námi og kennslu og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara 

er heimilt að vísa honum úr kennslustund til deildarstjóra. Komi til slíkrar brottvísunar er 

reynt að leysa málið þar. Hringt er heim í foreldra og nemendur fá að útskýra fyrir foreldrum 

sínum hvað gerðist. Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eigum 

skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. Um meðferð agamála vísast að öðru leyti til 

ákvæða grunnskólalaga. 

 

Eldri deild 

Ef nemandi veldur truflun á námi og kennslu og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara 

er heimilt að vísa honum úr kennslustund til deildarstjóra. 

Komi til slíkrar brottvísunar sækir nemandinn ekki kennslustund hjá viðkomandi kennara fyrr 

en að loknu viðtali. Ef skólasókn og / eða hegðun nemanda er ábótavant er heimilt að finna 

honum annað námsúrræði tímabundið eða til lengri tíma. Nemendur eru ábyrgir fyrir því 

tjóni sem þeir kunna að valda á eigum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. Við 

síendurtekin og / eða alvarleg brot á skólareglum er skólastjóra heimilt að vísa nemanda úr 

skóla meðan leitað er úrlausna á málum hans. Umsjónarkennari gerir 

foreldrum/forráðamönnum nemandans grein fyrir agabrotum og ákvörðunum skólans þar að 

lútandi. Um meðferð agamála vísast að öðru leyti til ákvæða 

grunnskólalaga.  http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

7.4. Frímínútur, hlé, leyfi, ástundun  

 

Börn í yngri deild fara út daglega til að njóta útivistar með öðrum börnum undir eftirliti 

kennara og starfsmanna skólans.  Börnum í eldri deild er í sjálfsvald sett hvort þau fari út í 

frímínútur eða ekki.  

 

Leyfi barna eru veitt af deildarstjórum/umsjónarkennurum ef um styttri leyfi er að ræða.  Ef 

leyfi fer yfir 3 skóladaga þarf að fá samþykki skólastjórnenda 

(http://varmarskoli.is/Umskolann/Umsoknirogleyfi/). 

 

Fylgst er með ástundun barnanna með skráningum í skólanum  í Mentor- kerfið.  

Óásættanleg ástundun er tilkynningarskyld til barnaverndaryfirvalda. 

 

7.5. Bekkjarreglur og umsjónarmenn  

Nemendur yngri deildar skólans setja sér bekkjarreglur í samvinnu við kennara sína. 

 

 



Starfsáætlun Varmárskóla  

30 
 

7.6. Forföll og forfallakennsla  

 

Metin er á hverjum degi staða í skólanum vegna forfalla barna og starfsmanna.  Starfsmenn 

skulu hringja strax að morgni til að tilkynna forföll.  Skrifstofustjóri/ ritari hefur umsjón með 

forföllum og afleysingu þeirra eins og við verður komið.  Ákveðin forgangsröðun er á því 

hvernig afleysingar eru skipulagðar til að skólastarfið geti gengið sem eðlilegast fyrir sig.  Ekki 

er hægt að leysa öll forföll með afleysingu. 

 

Mikilvægt er að gæta allra öryggisþátta svo sem vegna barna með einstakar þarfir.  Við 

getum þurft að fella niður einhverja hluta starfsemi þegar margir eru frá en það eru 

undantekningar að fella þurfi niður kennslu af þeim orsökum.  Fært er til og hagrætt meðan 

tækifæri gefst og allar hendur virkjaðar.  Starfið með börnunum gengur fyrir öllu öðru á 

erfiðum dögum í skólanum. 

 

 

7.7. Opnun og lok skóla, skólaumgengni  

 

Skrifstofa skólans er opin: 

8:00-16:00 mánudaga – fimmtudaga 

8:00-15:00 föstudaga 

En opnunartími skólans er frá klukkan 7:30-16:00 allar virka daga 

Í skólareglum, sbr. hér að framan, er skýrt tekið fram að við: 

 

 Göngum vel um bæði úti og inni og forðumst óþarfa   

     hávaða - umgengni sýnir innri mann. 

 

Húsnæði Varmárskóla  er í útleigu nokkur kvöld í viku, bæði til fastra aðila og tilfallandi vegna 

funda eða annarra viðburða.  Skólinn hefur einnig verið leigður út til starfsmanna vegna 

veisluhalda og gerður er sérstakur leigusamningur við viðkomandi aðila.  Verkefnastjóri 

skrifstofu sér um útleigu skólans, gerir leigusamninga og veitir allar upplýsingar sem óskað er 

eftir. 

 

Umgengni um skólann og eigur hans eru í sameiginlegri ábyrgð starfsmanna skólans.  

Skólastjórnendur fylgjast með og hvetja fólk til betri umgengni á þeim svæðum sem mest 

mæðir á í daglegu starfi.  Börnin eru einnig virkjuð og hvött til góðrar umgengni í skólanum 

sínum. 
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7.8. Skráning agabrota og stjórnsýsla agamála   

 

Viðurlög við brotum á skólareglum 

Brjóti nemandi skólareglur skal vísa máli hans til umsjónarkennara og fer þá mál hans 

samkvæmt ferli um atferlis- og skólasóknarvanda. 

Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum getur skólastjóri 

vísað honum úr skóla um stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum 

nemanda og skólanefnd tafarlaust þá ákvörðun,sbr. 14. gr. laga nr. 91/2008, um 

grunnskóla.  Um slíka ákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga. 

Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á skólareglum eða landslögum, hvar sem hann er á 

vegum skólans, verður hann sendur heim á kostnað foreldris. 

Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnar vegna brota á skólareglum getur það leitt 

til þess að viðkomandi verði meinuð þátttaka í nemendaferðum og almennu félagsstarfi 

skólans.  

Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skólans, starfsfólks 

eða skólafélaga sinna. 

 

Ferill vegna atferlis- og skólasóknarvanda 

  

• Umsjónarkennari ræðir við forráðamann nemanda. Samskiptin eru skráð í dagbók. 

• Umsjónarkennari leitar leiða til úrlausnar á málum nemanda.  Hann kallar til þá sem 

hann telur rétt að komi að lausn málsins.  Það geta verið eftirtaldir 

aðilar:  Forráðamaður, viðkomandi nemandi, fagkennari, námsráðgjafi eða aðrir þeir 

sem hann telur að geti aðstoðað við lausn t.d. aðili frá Skólaskrifstofu.  Tillaga að 

lausnarferli og þau úrræði sem ákveðið er að grípa til eru skráð í dagbók.  Næstu skref 

ef lausnarferli virkar ekki eru útskýrð fyrir hlutaðeigandi aðilum. 

• Umsjónarkennari vísar máli nemanda til deildarstjóra þegar fullreynt þykir að 

lausnarferli virkar ekki án beinnar íhlutunar skólastjórnar Varmárskóla.  Deildarstjóri 

kallar til fundar þá sem hann telur rétt að komi að lausn málsins og leggur það í 

kjölfarið fyrir Nemendaverndarráð skólans.  Mál tilkynnt til Fjölskyldusviðs 

Mosfellsbæjar ef þurfa þykir að mati ráðsins.  Samskipti og ákvarðanir eru skráð í 

dagbók.  Næstu skref ef lausnarferli virkar ekki eru útskýrð fyrir hlutaðeigandi aðilum. 

• Deildarstjóri vísar máli nemanda til skólastjóra þegar fullreynt þykir að lausnarferli 

virkar ekki án beinnar íhlutunar skólastjóra Varmárskóla.  Skólastjóri heldur 

formlegan fund með forráðamanni, nemanda og þeim sem þurfa þykir.  Samskipti og 

ákvarðanir eru skráð í dagbók.  Næstu skref ef lausnarferli virkar ekki eru útskýrð fyrir 

hlutaðeigandi aðilum enda vísar skólastjóri þá málinu til Fjölskyldusviðs 

Mosfellsbæjar og/eða Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar.  
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• Forráðamaður getur hvenær sem er leitað til ráðgjafa foreldra og skóla á 

Skólaskrifstofu sem veitir ráðgjöf í málum sem varða agabrot, atferlisvanda og 

skólasókn. 

  

Á öllum stigum ferils í atferlis- og skólasóknarvanda getur skólinn í samvinnu við 

sérfræðiþjónustu skóla, foreldra og nemendur sett niður „Skólaáætlun“ sem getur gilt í 

tiltekinn tíma sem allir aðilar eru ásáttir um.   

 

Í Skólaáætlun getur falist eftirfarandi 

o aðlöguð stundaskrá 

o skertur skóladagur 

o viðtöl nemanda við t.d. umsjónakennara, námsráðgjafa, unglingaráðgjafa, sálfræðing 

eða aðra þá aðila sem stutt geta við viðkomandi nemanda 

o regluleg skil á læknisvottorði 

o heimakennsla 

o tímabundin atferlismótun 

o tímabundin sértæk þjónusta 

o þjónusta heilsugæslu 

o sértæk þjónusta sérfræðiþjónustar Skólaskrifstofu 

o aðstoð utanaðkomandi aðila 

o ráðgjöf og handleiðsla 

o eða annað 

Í framhaldi af undirritun Skólaáætlunar getur verið gott að vinna gátlista þar sem vandi 

nemandans er skilgreindur sérstaklega og hvað hefur verið gert til úrbóta. 
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7.9. Viðbrögð við vímuefnaneyslu og alvarlegum brotum  

 
Verklagsregla um viðbrögð við lögbrotum og alvarlegum brotum nemenda á skólareglum 

Með alvarlegum brotum á skólareglum er m.a. átt við: Alvarlegt ofbeldi, þjófnað, innbrot í 

skóla (þar með talið í tölvukerfi), skemmdarverk, veggjakrot, áfengis- og fíkniefnaneyslu, sölu 

og dreifingu fíkniefna. 

1. Skólastjóri tilkynnir foreldrum/forráðamönnum það sem gerst hefur. 
2. Skólastjóri tilkynnir málið til lögreglu og fer fram á rannsókn þess. 
3. Skólastjóri tilkynnir málið til fulltrúa Fjölskyldudeildar Mosfellsbæjar. 
4. Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda. 
5. Lögregla rannsakar málið. 
6. Framhald máls fer eftir niðurstöðu lögreglurannsóknar. 
7. Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að málið megi leysa innan skólans fer framhald þess 

samkvæmt leið 1 en ef um alvarlegt lögbrot er að ræða fer framhald málsins 
samkvæmt leið 2. 

Leið 1 Lausnarleið skóla 

 

1. Skólastjóri tilkynnir foreldrum/forráðamönnum niðurstöðu lögreglurannsóknar í samvinnu við 

lögreglu.  

2. Ef um ofbeldi er að ræða hefur skólastjóri samband við foreldra þolanda/þolanda sjálfan. Ef ekki 

hefur verið lögð fram kæra leitar skólastjóri heimildar til lausnar málsins innan skólans. 

3. Fundað er með geranda og foreldrum/forráðamönnum hans um framhald málsins. Ráðgjöf og 

þjónusta er boðin frá skóla og Sérfræðiþjónustu Mosfellsbæjar (s.s. sálfræðiráðgjöf, 

sérkennsluráðgjöf, námsráðgjöf og/eða félagsráðgjöf). 

4. Lausnarleið er ákveðin í samráði við aðila máls. 

5. Finnist ekki viðunandi lausn er málinu vísað til fulltrúa Fjölskyldudeildar Mosfellsbæjar sem heldur 

utan um málið á meðan leitað er frekari lausna. 

Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust. 

Leið 2 Lögregla 

 

1. Lögregla tilkynnir málið til Fjölskyldudeildar Mosfellsbæjar sem tekur við vinnslu þess. 

2. Fulltrúi Fjölskyldudeildar Mosfellsbæjar kallar til fundar fulltrúa Fræðslusviðs Mosfellsbæjar, skóla 

(einnig skólasálfræðing ef óskað er) og foreldra/forráðamenn viðkomandi nemanda. Aðilar vinna að 

lausn málsins. 

3. Teymi er stofnað um málið. Fulltrúi Fjölskyldudeildar leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu þess. Á 

meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, tímabundinni brottvísun eða í öðru 

sérúrræði. 

4. Finnist ekki viðunandi lausn innan skólans sér Fræðslusvið Mosfellsbæjar um að útvega nýtt 

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

andmælaréttar, meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og 

upplýsingaskyldu  

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

 

Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust. 

C1. Verklagsreglur vegna vanda sem tengist vímuefnum 

 Ef grunur leikur á því að nemandi sé undir áhrifum vímuefna í skólanum/á skólalóð 

1. Skólastjóri hefur samband við foreldra/forráðamenn. 

2. Skólastjóri tilkynnir málið til Fjölskyldudeildar Mosfellsbæjar og kallar fulltrúa 

Fjölskyldudeildar á staðinn ef ástæða er til. 

3. Skólastjóri ákveður, í samráði við foreldra/forráðamenn og fulltrúa Fjölskyldudeildar, hvort 

vísa eigi nemanda tímabundið úr skóla á meðan málið er óútkljáð. 

4. Fulltrúi Fjölskyldudeildar kannar áhættuhegðun barnsins í samráði við foreldra. 

5. Skólastjóri, foreldrar/forráðamenn og fulltrúi Fjölskyldudeildar finna viðeigandi úrræði 

fyrir nemandann. 

6. Ef ágreiningur kemur upp milli foreldra/forráðamanna og skóla varðandi vinnslu málsins 

skal leita til Fræðslusvið Mosfellsbæjar. 

Ef grunur er um að nemandi hafi vímuefni undir höndum, dreifi eða selji í skólanum/á 

skólalóð 

1. Skólastjóri tilkynnir málið til lögreglu. 

2. Skólastjóri hefur samband við foreldra/forráðamenn eftir samráð við lögreglu. 

3. Skólastjóri tilkynnir málið til fulltrúa Fjölskyldudeildar. 

4. Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda. 

5. Lögregla rannsakar málið. 

Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar. 

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um minniháttar mál sé að ræða fer framhald þess 

samkvæmt leið 1 í verklagsreglu C.  

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um alvarlegt lögbrot hafi verið að ræða fer framhald 

málsins samkvæmt eftirfarandi ferli: 

• 6. Lögregla tilkynnir Fjölskyldudeild Mosfellsbæjar um málið þar sem það fer í vinnslu.  

7. Fulltrúi Fjölskyldudeildar kallar til fundar fulltrúa Fræðslusviðs, skóla og 

foreldra/forráðamenn viðkomandi nemanda. Aðilar vinna að lausn málsins. 

8. Teymi er stofnað um málið. Fulltrúi Fjölskyldudeildar leiðir teymið og ber ábyrgð á 

vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, tímabundinni 

brottvísun  

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

andmælaréttar, meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og upplýsingaskyldum  
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Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélasins í grunnskólum  

eða í öðru sérúrræði. 

9. Finnist ekki viðunandi lausn innan heimaskóla sér Fræðslusvið um að útvega nýtt 

skólaúrræði. 

Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust 

 

8. Ábyrgð og skyldur:  
 

Í 12, 14, og 19. grein laga um grunnskóla http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html er 

kveðið á um ábyrgð og skyldur starfsfólks, nemenda og foreldra grunnskóla. 

 

Ábyrgð og skyldur starfsfólks 
12. gr. Starfsfólk. 

Starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal 

gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki. 

 

Starfsfólk grunnskóla skal gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra, sem það 

fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skal fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna og 

eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af störfum. Þagnarskylda starfsfólks 

grunnskóla nær ekki til atvika sem ber að tilkynna um lögum samkvæmt. Skal skólastjóri 

brýna skyldur þessar fyrir starfsfólki og sérstaklega tilkynningarskyldu samkvæmt 

barnaverndarlögum. 

 

Í Mannauðsstefnu Mosfellsbæjar er að finna siðareglur starfsfólks Mosfellsbæjar, en þær eru 

settar með það að markmiði að stuðla að því að starfsfólk sýni hvert öðru, íbúum og 

viðskiptavinum heiðarleika, ábyrgð, réttsýni og haldi trúnað í samskiptum sín á milli. 

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/starfsmannahandbok/ 

 

Í Kjarasamningi kennara í kafla 14.11 www.ki.is  er fjallað um skyldur starfsmanna 

Siðareglur kennara www.ki.is eru settar til að efla fagmennsku kennara og styrkja fagvitund 

þeirra. Siðareglurnar eru kennurum til leiðbeiningar í starfi.  

 

Ábyrgð og skyldur nemenda 

14. gr. Ábyrgð nemenda. 

Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og á framkomu sinni og samskiptum með hliðsjón af 

aldri og þroska. Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla í öllu 
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því sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í 

samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber 

kennara hans að leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við 

nemandann sjálfan og foreldra hans. Verði samt ekki breyting á til batnaðar skal kennari leita 

aðstoðar skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta, eftir atvikum að 

teknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda. 

Meðan mál skv. 3. mgr. er óútkljáð getur skólastjóri vísað nemanda úr skóla um stundarsakir 

eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum nemanda og skólanefnd tafarlaust þá 

ákvörðun. Um slíka ákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga. Skólanefnd er skylt innan hæfilegs 

tíma að tryggja nemanda, sem vikið hefur verið úr skóla, viðeigandi kennsluúrræði. 

Ákvörðun skv. 4. mgr. er kæranleg eftir fyrirmælum 47. gr. Hafi sveitarfélag ekki séð 

nemanda fyrir kennslu getur ráðuneytið í úrskurði sínum lagt fyrir sveitarfélag að tryggja 

nemanda nánar tiltekin kennsluúrræði innan tilskilins tíma. 

Ráðherra mælir nánar fyrir um framkvæmd þessarar greinar í reglugerð.1) 

   1)Rg. 1040/2011.  

 

Ábyrgð og skyldur foreldra/forráðamanna nemenda 

19. gr. Ábyrgð foreldra. 

Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra 

í samvinnu við þau og kennara þeirra. Foreldrar skólaskylds barns bera ábyrgð á að það 

innritist í skóla þegar það kemst á skólaskyldualdur og sæki skóla. Verði misbrestur á 

skólasókn skólaskylds barns, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður hamli, skal 

skólastjóri leita lausna og taka ákvörðun um úrbætur. Jafnframt skal hann tilkynna 

barnaverndaryfirvöldum um málið. Skólastjóri skal fara að ákvæðum stjórnsýslulaga við 

meðferð málsins. Ákvörðun er kæranleg eftir fyrirmælum 47. gr. 

Í úrskurði getur [ráðuneyti]1) lagt fyrir sveitarfélag að tryggja nemanda tiltekin 

kennsluúrræði, þ.m.t. að veita honum aðgang að tilteknum skóla innan sveitarfélagsins. 

 

9. Skólaráð skóla:  
 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og 

skólasamfélagsins um skólahald.  Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun 

sérkenna hans.  Skólaráð fjallar um skólanámskrá, starfsáætlun, fjárhagsáætlun og aðrar 

áætlanir um skólastarfið.  Eins skal skólaráð fá til umsagnar áætlanir sem hafa í för með sér 

meiriháttar breytingar á starfsemi skólans áður en endanleg ákvörðun um þær eru teknar. 

 

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn og er þar um að ræða fulltrúa 

kennara, starfsmanna, foreldra, nemenda, grenndarsamfélagsins og stjórnenda, sjá nánar í 

lögum um grunnskóla 2008 nr. 91.   http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

 



Starfsáætlun Varmárskóla  

37 
 

Í reglugerð um skólaráð við grunnskóla 1157/2008 er nánar kveðið á um hlutverk og skipan, 

verkefni, kosningu, starfsáætlun, þátttöku nemenda í skólaráði og skólaráð í samreknum 

skóla sjá   http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1157-2008 

 

9.1. Kynning og starfsreglur 

Í Varmárskóla starfar skólaráð samkvæmt 8. grein grunnskólalaga frá árinu 2008. Skólaráð er 

samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð er lögboðinn 

vettvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við skólastjórnendur varðandi 

innihald, áherslur og skipulag skólastarfsins. Skólaráð starfar í náinni samvinnu við stjórn 

foreldrafélagsins. 

Fulltrúar í skólaráði Varmárskóla skólaárið 2015-2016 eru: 

Fulltrúar starfsmanna: 

Þórhildur Elfarsdóttir: (thorhildur hjá varmarskoli.is) – skólastjóri 

Þóranna Rósa Ólafsdóttir: (thoranna@varmarskoli.is) - skólastjóri 

Guðbjörg Aðalsteinsdóttir - fulltrúi kennara 

Hafdís Hilmarsdóttir - fulltrúi kennara 

Margrét Gróa Björnsdóttir - fulltrúi starfsmanna 

 Fulltrúar foreldra 

Sveinn Óskar Sigurðsson 

Jón Þór Ragnars 

Fulltrúi grenndarsamfélags 

Alexander Kárason  

Fulltrúar nemenda:  

Eru kosnir af nemendaráði árlega. 

 

9.2. Verkefnaskrá  

 

Skólaráð fundar að meðaltali fimm sinnum yfir skólaárið.  Ekki er fundað í ágúst og desember 

og yfir sumarmánuðina nema sérstakar aðstæður skapist.  Fundir eru á föstudögum kl. 13:00.  
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Sett er upp starfsáætlun í byrjun skólaárs með dagsetningum.  Skólastjóri sendir út 

fundarboð og minnir á fundina.  

 

Starfsáætlun skólaráðs veturinn 2015-2016  

30. okt. – kl. 12:10 

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild 

Fundarefni:  

Starfsáætlun 

Fundartímar skólaráðs  

Fjárhagsáætlun 2016 

Niðurstöður samræmdra prófa (10. bekkur) 

Önnur mál  

 

27. nóv.– kl.  13:00 

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild 

Fundarefni :  

Niðurstöður samræmdra prófa (7. bekkur – 4. bekkur) 

Upplýsingar frá nemendaráði 

Skóladagatal 

Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta (sbr. hlutverk skólaráðs í 

lögum: fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda). 

Önnur mál 

26. feb.– kl.  13:00   

Starfsáætlun 

Kannanir 
Önnur mál 

15. apríl – kl. X – opinn skólaráðsfundur fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk Varmárskóla 

- Eftir að  

27.maí – 13:00 

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild 

Fundarefni: 

 Skólaárið, rekstur, undirbúningur næsta skólaárs 

Önnur mál 
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10. Foreldrafélag skóla 
Í foreldrafélagi Varmárskóla, skammstafað FFVS, eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda 

í skólanum. Stjórn félagsins er skipuð sex til tíu fulltrúum sem skipta með sér verkum 

formanns, gjaldkera, ritara, varaformanns og meðstjórnenda til tveggja ára í senn. Félagið 

starfar eftir lögum FFVS ásamt ákvæðum laga og reglugerða um grunnskóla. Aðalfundur er 

haldinn að hausti ár hvert. Hlutverk félagsins er að vera samstarfsvettvangur foreldra og 

starfsfólks í skólanum auk þess að styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð 

uppeldis- og menntunarskilyrði. Félaginu er ætlað að koma á framfæri sjónarmiðum foreldra 

varðandi skóla- og uppeldismál ásamt því að stand vörð um réttindi nemendanna til aukins 

þroska og menntunar. Félagið er einnig í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök 

foreldra. Eitt af verkefnum félagsins er að skipa bekkjarfulltrúa ár hvert og að halda 

bekkjarfulltrúafund að hausti og kynna hlutverk bekkjarfulltrúa. Einnig skipar félagið tvo 

fulltrúa úr stjórn í skólaráð til tveggja ára í senn. Þá sér félagið um jólabingó, gefur sælgæti 

og spil á öskudag auk ýmissa annarra uppákoma ásamt útskrift að vori. Þá hefur félagið lagt 

sig fram við að færa skólanum nytsamlegar gjafir þegar færi gefst. 

10.1 Kynning, lög og starfsreglur 

 
 

Lög foreldrafélags Varmárskóla 

1. gr. 

Félagið heitir Foreldrafélag Varmárskóla, skammstafað FFVS. Í félaginu eru allir foreldrar og 

forráðamenn nemenda í skólanum. 

2. gr. 

Markmið félagsins eru að: 

• vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum.  
• efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans.  
• styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði.  
• koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál.  
• standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska.  

3. gr. 

Til að ná þessum markmiðum hyggst félagið m.a.: 

• stuðla að auknum kynnum barna, foreldra og starfsmanna skólans.  
• starfa eftir þeim ákvæðum laga og reglugerða sem Alþingi og menntamálaráðuneytið 

setja um grunnskóla.  
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• koma með tillögur og hafa frumkvæði að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við 
skólayfirvöld.  

• kynna sér kennsluhætti og uppeldismarkmið skólans til dæmis með starfi í 
foreldraráði.  

• koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál.  
• stuðla eftir megni að bættu félags- og tómstundastarf nemenda.  
• fjalla um og koma með tillögur um aðstöðu barna í skólahverfinu og stuðla að rétti 

þeirra til opinna leiksvæða.  
• taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra.  
• skipa bekkjarfulltrúa í hverja bekkjardeild.  

4. gr. 

Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi. Hún skal skipuð að lágmarki fimm forráðamönnum 

barna skólans. Stjórnin skal skipuð formanni, ritara, gjaldkera og að lágmarki tveimur 

meðstjórnendum. Ritari gegnir jafnframt hlutverki varaformanns. Á fyrsta fundi nýrrar 

stjórnar skipta stjórnarmenn með sér verkum og skal formaður kjörinn af stjórn félagsins á 

fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund. Stjórnin skal kosin til tveggja ára í senn, tveir 

stjórnarmenn annað árið og þrír árið þar á eftir. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum 

málum. 

5. gr. 

Á aðalfundi skal kjósa fulltrúa í foreldraráð til tveggja ára, tveir stjórnarmenn annað árið og 

þrír hitt árið, einn aðal og tveir til vara. Fulltrúar í foreldraráði mega ekki vera starfsmenn 

skólans. 

6. gr. 

Í upphafi skólaárs boðar formaður stjórnar til aðalfundar sem skal haldinn fyrir lok 

september ár hvert með að minnsta kosti sjö daga fyrirvara. Á fundinum fara fram venjuleg 

aðalfundarstörf auk annarra mála sem kynnt skulu í fundarboði. Formanni er heimilt að boða 

til aðalfundar fyrir lok 

skólaárs á tímabilinu frá 1. apríl til 31. maí. Sé aðalfundur haldinn að vori er ekki nauðsynlegt 

að halda aðalfund að hausti sama almanaksár en að öðrum kosti skal fundur að hausti 

haldinn fyrir lok september. 

Verkefni aðalfundar eru: 

• stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári 

• endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar 

• lagabreytingar skv. 11. gr. 

• kosning stjórnar skv. 4. gr. 
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• kosning í foreldraráð skv. 5. gr. 

• önnur mál 

7. gr. 

Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að skipa nefndir um afmörkuð viðfangsefni. Stjórnin setur 

nefndum verkáætlun í samráði við þær. 

8. gr. 

Í upphafi skólaárs skal kjósa fjóra fulltrúa foreldra eða forráðamanna úr hverri bekkjardeild. 

Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og nemenda og leitast við að 

treysta samband heimilis og skóla innan hverrar bekkjardeildar. Bekkjarfulltrúar mynda 

fulltrúaráð foreldrafélagsins. Stjórn félagsins setur bekkjarfulltrúum starfsreglur. 

9. gr. 

Fulltrúaráðið skal koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á skólaárinu. Stjórn félagsins undirbýr 

og boðar til þessara funda. Þar skulu rædd mál er varða markmið og starf foreldrafélagsins, 

starf foreldra í bekkjardeildum og verkefni foreldraráðs. 

10. gr. 

Stjórn félagsins getur sinnt ágreiningsmálum sem upp kunna að koma og varða félagsmenn 

og beitt sér fyrir lausn þeirra, meðal annars með því að koma þeim á framfæri við rétta aðila. 

11. gr. 

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi, enda sé það tilkynnt í skriflegri fundarboðun 

með minnst sjö daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað. 

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi Foreldrafélags Varmárskóla 11. september 2012 

 

10.2 Verkefnaskrá (starfsáætlun) 
Í vinnslu 

10.3 Verkefni foreldrafélags (foreldrarölt, bekkjarstarf o.fl) 

Í vinnslu 

10.4 Bekkjarstarf og bekkjarfulltrúar 

Í vinnslu 
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11. Nemendafélag Varmárskóla  
 

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag skv. lögum um grunnskóla 2008 nr. 91.  Skólastjóri 

er ábyrgur fyrir stofnun þess.  Nemendafélagið vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og 

velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. 

 

11.1. Kynning og starfsreglur 
Nemendur úr 7.-10. mynda nemendafélag. Bekkjarfélagar kjósa sína fulltrúa. Í ár var tekin upp sú 

nýjung að bjóða uppá valáfanga í félagsstarfi sem metið er sem 2 kst. á viku, og var sá hópur 

nemendaráði til stuðnings í félagsstarfinu.   26 nemendur sátu í nemendaráði og 20 nemendur í 

valhópnum. Í byrjun skólaárs var fundað sérstaklega með hvorum hópi fyrir sig og verkefni afmörkuð 

fyrir hvorn hóp, samtals fjórir fundir í viku. Í lok október voru hóparnir sameinaðir og eftir það fundað 

einu sinni í viku. Stjórn var í upphafi kosin úr báðum hópum og þegar hóparnir voru sameinaðir voru 

stjórnirnar líka sameinaðar og hafa starfað eftir reglum nemendafélags Varmárskóla. 

Allt félagsstarf unglingadeildar er skipulagt af stjórn nemendafélagi og nemendavali í samvinnu við 

Sigríði Sigurðardóttur og Kristjönu Hafliðadóttur umsjónarmanna félagsmála. Tveir fulltrúar úr 

nemendaráði sitja í skólaráði. Þrír fulltrúar og þrír til vara sitja í Ungmennaráði Mosfellsbæjar. Skólinn 

gerir þá kröfu til nemenda sem taka þátt í að skipuleggja félagsstarfið í skólanum að þeir sýni  góða 

hegðun, stundi námið vel, séu góðar fyrirmyndir og hafi góða skólasókn. 

Formaður: Stýrir starfi hópsins og er ábyrgur fyrir því að skipuleggja dagskrá fyrir hvern fund. 

Formaður verður að sýna starfi sínu áhuga og hafa stjórnunarhæfileika. 

Varaformaður: Er formanni til aðstoðar og stjórnar í forföllum hans. Hann er tengill stjórnar 

við nefndir og ráð sem starfa á vegum nemendafélagsins. 

Ritari: Skrifar fundargerð. Sér um auglýsingar o.fl.  

Aðrir nemendafélagsfulltrúar: Eru talsmenn síns bekkjar og verða að taka hlutverk sitt 

hátíðlega. Gæta þess að bekkurinn þeirra sé ávallt upplýstur um það sem framundan er.  

11.2. Verkefnaskrá 

Vetrarstarfið hefst fyrstu vikuna í september þar sem farið er yfir verkefni vetrarins og hvaða 

væntingar nemendur hafa til félagstarfa í skólanum. Fyrsta verkefnið var að skipa í ráð og 

nefndir.  

Skipaðar voru eftirtaldar nefndir: ballnefnd, auglýsinganefnd, kökunefnd (10. bekkur), 

peysunefnd (10. bekkur), skólaráð, ungmennaráð. Nefndarskipan þróaðist síðan enn frekar 

er leið á veturinn. 

Lögð hefur verið könnun fyrir alla nemendur í eldri deild skólans þar sem meðal annars var 

litið til þemadaga og árshátíðar skólans og kannað var hvernig nemendum líkaði það uppbrot 
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og hvernig þeir mátu árshátíðina. Verið er að taka saman niðurstöður úr þeirri könnun.  Í maí 

verður lögð fyrir önnur könnun þar sem könnuð verður virkni nemenda í félagsstarfi skólans 

og opin spurning þar sem nemendur geta lagt fram sínar óskir. 

11.3. Verkefni nemendafélags  

Eitt af fyrstu verkefnum nemendafélagsins var að koma með hugmyndir vegna 

eineltisdagsins, sem gætu nýst til þess að vekja upp umræður um einelti og alvarleika þess. 

Þau lögðu til að kvikmyndin Cyber Bully  yrði sýnd í öllum bekkjardeildum i eldri deildinni. 

• Spurningakeppni grunnskólanna –september 

• Opnunarball - september - 7.-10. bekkur 

• Halloweenball – október -  7.-10. bekkur 

• Ball – október – 5.-6. bekkur 

• Þemaball - nóvember  

• Jólaball - desember 

• Klinkkvöld - janúar (hefðbundið, 10. bekkur umsjón og skipulag) 

• Kósíkvöld - febrúar (nemendur höfðu aðgang að kennslustofum, gátu komið með 

sínar tölvur, horft á kvikmynd, spilað á spil o.fl.) 

• Árshátíð skólans - 12.mars -  8.-10. bekkur  

• Skemmtikvöld 7. bekkur - umsjónarkennarar 

• Vinaball - 22.maí  

 

Umsjónarmaður félagsstarfs aðstoðar einnig við fjáraflanir og lokaferð 10. bekkinga. 

Umsjónarmaður er í samstarfi við félagsmiðstöðina Bólið og Lágafellskóla. 

 

12. Upplýsingar um skólastarfið og tilkynningar 

12.1. Skólastarfskynningar 

Á hverju hausti er foreldrum boðið til námskynningar í skólanum. Þar kynnir starfsfólk 

skólans starf vetrarins og svarar spurningum. Einnig geta foreldrar komið hugmyndum og 

skoðunum sínum á framfæri við kennara og skólastjórn. Kynningarkvöld eru haldin með 

foreldrum 1. bekkinga að hausti þar sem skólastarfið er kynnt ítarlega. Foreldrum og 

nemendum  6. bekkjar er boðið til kynningarfundar á vormánuðum þar sem farið er yfir þær 

breytingar sem verða þegar nemendur hefja nám í eldri deild skólans. Kynning á 

fyrirkomulagi valgreina er haldin á vormánuðum, áður en nemendur velja valgreinar næsta 

skólaárs.  

12.2. Skólavefur 

Á heimasíðu skólans www.varmarskoli.is er að finna upplýsingar um skólastarfið. Þar er m.a. 

að finna kennsluáætlanir, starfsmannalista, skóladagatal, skólanámskrá og fleira gagnlegt. 
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12.3. Skólablað  

Fréttabréf skólans, Varmártíðindi, er sent út rafrænt nokkrum sinnum á önn og hefur að 

geyma fréttir og myndir úr skólastarfinu auk upplýsinga sem koma þarf á framfæri til 

nemenda og foreldra. 

12.4. Tölvupóstur 

 Tölvupóstur er ásamt skráningum í Mentor ein helsta samskiptaleið milli starfsfólks og 

foreldra. Heimasíða er einnig nýtt til að koma upplýsingum til foreldra.  

12.5. Aðrar samskiptaleiðir 

Mentor er upplýsinga- og námskerfi sem nýtist foreldrum, nemendum, kennurum og 

skólastjórnendum í skólastarfinu. Á www.mentor.is er að finna heimavinnuáætlanir, 

upplýsingar um námsmat og ástundun, bekkjarlista, stundarskrár og fleira. Séu 

viðbragðsáætlanir skólans virkjaðar s.s. óveðursáætlun, berst fjölmiðlum tilkynning frá 

slökkviliði höfuðborgarsvæðis. 

Aðrar samskiptaleiðir við foreldra eru foreldraviðtöl sem haldin eru í skólanum tvisvar á ári. 

Þar er farið yfir námslega stöðu og  gengi nemandans 

 

13. Samstarf við önnur skólastig, stofnanir og grenndarumhverfið:  
 

13.1. Leikskólasamstarf  

 

•  Kynning á  skólanum fyrir leikskólanemendur til þess að  auðvelda þeim aðlögun að 

breytingum sem verða við skólaskiptin. 

• Kynningarheimsókn á vorin  þar sem börnin koma ásamt foreldrum, fá stutta 

kynningu á skólanum og skoða hann. Fá heim með sér bæklinga með upplýsingum 

um skólastarfið og einnig bækling sem Varmárskóli gefur út sem er til þess gerður að 

gefa foreldrum hugmyndir um hvernig ýta má undir lestraráhuga barna með því að 

lesa í umhverfið.         

• Skólahópar leikskólanna  koma í heimsókn í skólann. Deildarstjóri yngsta 

stigs/verkefnisstjóri móttöku leikskólabarna,  tekur á móti hópunum og þeir fá að 

taka þátt í skólastarfinu ásamt nemendum í 1. bekk. 

13.2. Framhaldsskólasamstarf  

 

Í Varmárskóla er reynt eftir megni að kynna 10. bekkingum þær námsleiðir sem til boða 

standa að loknum grunnskóla.  Námsráðgjafi skipuleggur þá kynningu í samráði við 

deildarstjóra unglingastigs. Árlega er nemendum boðið í FMOS, þar sem farið er yfir 

starfsemi og brautir skólans svo og inntökuskilyrði. Námsráðgjafi er í reglulegu sambandi við 

námsráðgjafa annarra framhaldsskóla til að geta sem best upplýst nemendur Varmárskóla 
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um allt sem þarf að vita um starfsemi þeirra. Á hverju ári stunda nokkrir nemendur fjarnám í 

tungumálum og stærðfræði til dæmis við Fjölbrautaskólann Ármúla. 

 

Samstarf við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ 

Nemendum Varmárskóla  stendur til boða að stunda nám í framhaldsáföngunum ENS 103, 

203 og STÆ 103, 203. Um er að ræða fullgilt menntaskólanám í áföngunum og fer kennsla 

fram í FMOS. Ljúki nemandi áfanga með tilskyldum árangri hefur hann þar með lokið þeim 

einingum.  Nemendum í 10. bekk býðst líka að taka stærðfræðiáfanga innan  Varmárskóla 

sem æfingu fyrir framhaldskóla. Þetta á við um nemendur sem eru vel að sér í stærðfræði. 

 

13.3. Grenndarsamstarf  

 

Varmárskóli er í góðu samstarfi við:  

• Listaskóla Mosfellsbæjar 

• Skólahjómsveitina (sem hefur aðstöðu til æfinga í yngri deild skólans) 

• Bókasafn Mosfellsbæjar 

• Íþróttafélagið Aftureldingu 

• Eldingu, líkamsræktarstöð 

• Lionsklúbbinn Úu 

• Gideon félaga, sem hafa afhent 5. bekk Nýja testamenntið 

• Kiwanisklúbba Mosfellsbæjar  

• Félagsmiðstöðina Bólið 

• Ásgarð 

• FaMos, félag eldri borgara 

• Lágafellssókn 

• Hestamannafélagið Hörð 

• Golfklúbb Mosfellsbæjar 

• Mótor Mos 

• Björgunarsveit Mosfellsbæjar 

• Mosverja, skátana 
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14. Skólasérstaða: 
 

Varmárskóli er í tveimur byggingum, yngri og eldri deild.  Í yngri deild eru 1.-6. bekkir en í 

eldri deild 7.-10. bekkur.  Bekkjarkennsla er ríkjandi í yngri deild, en greinakennsla í eldri 

deild.  

 

14. 1. Skólahefðir  

Skólasöngur Varmárskóla 

Út við Varmá á reit sem er bæði´í bæ og sveit 

stendur skóli á fallegum stað. 

Hér á æskan sín spor, bæði vetur, haust og vor, 

hér er framtíðin skrifuð á blað. 

Skólinn minn – og líka þinn! 

Varmárskóli í Mosfellsbæ 

 

Skólakór Varmárskóla 

Skólakór Varmárskóla tók til starfa árið 1979. Á þeim 35 árum sem kórinn hefur starfað hefur 

hann sett sinn svip á tónlistarlíf Mosfellsbæjar einkum hin síðari ár eftir að unglingadeild 

kórsins tók til starfa en kórinn starfar í 3 aldursskiptum deildum. 

Kórinn hefur farið í söngferðir bæði innanlands og utan m.a. til Noregs, Frakklands, 

Danmerkur og Spánar. Skólakór Varmárskóla kemur fram að jafnaði 25 – 30 sinnum á ári og 

stundum oftar, m.a. með tónleikahaldi, á skólaskemmtunum, í kirkjum bæjarins og víðar þar 

sem eftir er leitað. Mest er jafnan að gera á aðventunni með söng á ýmsum stöðum, en 

kórinn hefur einnig séð um söng á ráðstefnum, fyrirtækjafundum o.fl. 

www.facebook.com/skolakorvarmarskola.is 

 

14. 2. Skólaþróun  

Í febrúar 2009 gekk Varmárskóli til liðs við verkefnið Skólar á grænni grein, þá hófst markviss 

vinna við Skrefin-sjö. Skemmst er frá því að segja að á 50 ára afmæli skólans vorið 2012 var 

skólanum afhentur Grænfáninn. Varmárskóli er fyrsti skólinn í Mosfellsbæ sem tekur á móti 

þessari alþjóðlegu viðurkenningu fyrir góða frammistöðu í menntun til sjálfbærrar þróunar 

og fyrir að leggja sitt af mörkum til þess að efla og bæta umhverfismál innan skólans og 

nærsamfélagsins. Vorið 2014 fékk skólinn fánann afhentan í annað skiptið við hátíðlega 

athöfn á skólaslitum.  
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Umhverfissáttmáli Varmárskóla 

• Við göngum vel um skólann og umhverfi hans. Við berum virðingu fyrir náttúrunni. 

Við gætum þess að skemma ekki tré eða annan gróður. Við forðumst að menga vatn í 

ám, lækjum og sjó. 

• Við stefnum að betri nýtingu þess efnis sem við notum. Við flokkum úrgang og 

söfnum til endurvinnslu. Við notum eins lítið af einnota hlutum og mögulegt er. 

• Við förum vel með orku, vatn og aðrar auðlindir. 

• Við drögum úr notkun einkabílsins og göngum eða hjólum í staðinn. 

 

Varmárskóli fékk skólaárið 2011-2012 styrk til verkefnisins Varmárskóli – öndvegisskóli í 

vísindum og tæknimennt. Um er að ræða styrk til endurmenntunar kennara frá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga og frá sprotasjóði Menntamálaráðuneytinsins. Alls fékk skólinn um 1.6 

milljónir til verkefnisins. Háskóli Íslands veitir verkefninu faglega ráðgjöf og fengnir eru  

kennarar víðs vegar að úr skólasamfélaginu til að deila með okkar kennurum því sem vel er 

gert. Stefnt er að því að kennarar skólans verði enn öflugri til að takast á við 

raunvísindakennslu að þessu verkefni loknu. Einnig má geta þess að foreldrafélag 

Varmárskóla hefur styrkt skólann með veglegu fjármagni til tækjakaupa fyrir þetta verkefni. 

Hins vegar er aðstaða í skólastofum ekki viðunandi fyrir náttúrufræðikennslu og brýnt er að 

leysa þau mál sem fyrst. 

Markmið verkefnisins er að það verði hluti af uppbyggingu lærdómssamfélagsins í 

Varmárskóla með þátttöku allra kennara. Verkefnið tekur einnig til allra aldurshópa, allt frá 

nemendum í 1. bekk til unglinga í 10. bekk. Því þarf endurmenntun að taka mið af því að um 

almenn grunnnámskeið sé að ræða en jafnframt sértækari fræðsla fyrir sérhæfðari kennara.  

 

Gróflega má skipta markmiðum upp á þessa leið: 

• Efla náttúruvísinda- og tækninám á öllum stigum grunnskóla með aukinni menntun, 

kunnáttu og færni kennara í náttúruvísindum og tækni. 

• Að efla kennsluhætti til að skila árangursríku náttúruvísindanámi. 

• Þróa námsmat í náttúruvísindum. 

Varmárskóli tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli sem landslæknisembættið stendur 

fyrir. Í verkefninu er markvisst unnið að því að efla og stuðla að velferð og góðri heilsu 

nemenda og starfsfólks. Skólinn er staðsettur í frábæru umhverfi sem býður upp á 

margvíslega möguleika til hreyfingar og hollrar útiveru. Við skólann er komið glæsilegt 

útikennslusvæði sem skólum Mosfellsbæjar býðst að samnýta. Þá hefur Varmárskóli tekið 

þátt í verkefninu Lífshlaupið frá upphafi og hafa nemendur okkar alltaf vermt efstu sætin í 

þeirri keppni. Starfsfólk skólans hefur einnig sýnt mikinn áhuga á heilsusamlegu líferni og eru 

ýmsir klúbbar í gangi innan starfsmannahópsins til að efla og koma til móts við þennan 

áhuga. 
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Vorið 2014 fékk Varmárskóli styrk úr Sprotasjóði vegna verkefnisins Afburðanemendur í 

Varmárskóla. Markmið verkefnisins er að gera einstaklingsáætlanir í stærðfræði og íslensku 

sem komi til móts við afburðanemendur í 7. bekk, sem síðan verði fram haldið í 8. bekk og 

svo koll af kolli þar til nemandi lýkur grunnskóla. 

 

Byrjendalæsi er samstarfsverkefni milli Krikaskóla og Varmárskóla, stýrt af Krikaskóla. Það 

mun breytast eftir því sem þekking eflist í báðum skólum.  Samstarf milli skólanna um þessa 

kennsluaðferð og nálgun við lestur barna er gríðarlega mikilvæg m.a. vegna samfellu í námi 

barnanna sem hefja sína skólagöngu í Krikaskóla og færst svo langflest yfir í Varmárskóla.  

 

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri hefur staðið að þróun kennsluaðferðarinnar 

Byrjendalæsi í samvinnu við skóla víðs vegar um land frá árinu 2004. Höfundur og 

forystumaður um innleiðingu aðferðarinnar er Rósa Eggertsdóttir.  

 

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð ætluð til læsiskennslu barna í 1. og 2. bekk og er 

aðferð sem segja má að falli mitt á milli eindaraðferða og heildaraðferða. Þannig er vinna 

með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild undir hatti læsis. Ennfremur eru sértækir 

þættir móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging og 

málfræði tengd inn í ferlið. 

 

Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst á 

skólagöngu sinni. Þegar börn hefja nám í 1. bekk eru þau misjafnlega á vegi stödd. Sum 

þekkja stafi, önnur eru farin að lesa og svo er hópur sem þarf að læra alla stafina og hvernig á 

að vinna með þá. Byrjendalæsi gerir ráð fyrir því að hægt sé að kenna börnum sem hafa ólíka 

færni í lestri hlið við hlið og því er lögð áhersla á hópvinnu um leið og einstaklingsþörfum er 

mætt. 

 

PALS – Pör að læra saman (Peer-Assisted Learning Strategies) er kennsluaðferð í 

hljóðkerfisvitund og lestrarkennslu sem var þróuð í Bandaríkjunum af Douglas Fuchs og Lynn 

S. Fuchs. (http://kc.vanderbilt.edu/pals/) Skammstöfunin PALS hefur verið íslenskuð sem Pör 

Að Læra Saman. Er hér um að ræða aðferð þar sem nemendur kenna/þjálfa hvern annan á 

jafningjagrundvelli.  PALS er viðbót við hefðbundna lestrarkennslu að því leyti að nemendur 

vinna í pörum með mismunandi hlutverk. Lestur og tungumálið lærist þannig í gegnum virk 

og markviss samskipti barna. Upphaflega var PALS þróað sem kennsluaðferð við að kenna 

nemendum sem læra annað tungumál en sitt móðurmál en í ljós kom að þessi aðferð 

hentaði öllum börnum afar vel í að læra að þekkja hljóð stafanna og að æfa lestur og 

lesskilning. Þessi nálgun er í anda fjölmenningarlegra kennsluhátta sem ganga m.a. út á 

samvinnunám og mikilvægi jákvæðra, innihalds- og árangursríkra samskipta barna og 

nemenda sem tilheyra mismunandi samfélagshópum. Sjá nánar: 

http://www.rha.is/static/files/skolaskrifstofa_mosfellsb_nr36_pals_lokaskyrsla.pdf 
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14.3. Samstarfsverkefni:  

 

• Samstarf milli skóla er mikilvægt og styrkir hvern skóla í sérstöðu sinni.  Samstarf 

skóla í Mosfellsbæ er bæði með formlegum hætti og óformlegum.  Skólastjórnendur 

bæði leik- og grunnskóla leita hver til annars með stórt og smátt sem er gríðarlegur 

stuðningur fyrir hvern og einn. 

• Samstarfsfólk okkar á skrifstofum bæjarins er einnig mikilvægur stuðningur í rekstri 

og umsýslu allri.   

• Sérfræðiþjónustan er mikilvægur liður í öllu skólastarfi og efling hennar sérstaklega 

mikilvæg eins og fram kom í skýrslu vinnuhóps um sérfræðiþjónustu og þjónustu við 

börn með sérþarfir í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar frá 2012. 

• Samstarf við mannauðsstjóra Mosfellsbæjar er mikilvægur stuðningur við 

forstöðumenn og starfsmenn stofnanna í tengslum við mannauð skólanna og verkefni 

þeim tengd. 

 

14.3.1. Innanbæjar  

 

Samstarfsverkefni um yfirfærslu barna úr Krikaskóla yfir í Varmárskóla hefur verið starfrækt í 

þrjú ár.  Verkefnið er komið í góðan farveg og tekur yfir heimsóknir og kynningar bæði barna 

og kennara, ásamt  ýmsum upplýsingum og samþættingu náms sem leggur grunninn að góðu 

áframhaldandi námsferli hvers barns. 

 

Skólar og stofnanir bæjarins hafa tekið þátt í bæjarhátíðinni Í túninu heima meðal annars 

með skreytingum bæjarfélagsins og þátttöku í einstökum viðburðum. 

 

Allir grunnskólar í Mosfellsbæ taka þátt í Litlu upplestrarkeppninni fyrir 4. bekk.  Varmárskóli 

og Lágafellsskóli taka þátt í Stóru upplestrarkeppninni fyrir 7. bekk.  Báðar eiga þessar 

keppnir uppruna sinn í Hafnarfirði en margir skólar taka þátt á landsvísu.  Sjá nánari 

upplýsingar http://upplestur.hafnarfjordur.is/ 

 

14.3.2. Innanlands og alþjóðleg  

 

Varmárskóli hefur til margra ára tekið þátt í Coneniusar og Nordplus verkefnum. Ákvörðun 

var tekin að taka hlé frá þessum verkefnum. Engu að síður eru kennarar farnir að huga að 

næstu skrefum og kemur það í ljós á næstu tveimur árum hvort okkur tekst að finna verkefni 

sem hlýtur náð sjóðsstjóra.  
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15. Tryggingar í skólastarfi  
TM tryggir hagsmuni Mosfellsbæjar frá og með 1. janúar 2014. Meðal trygginga eru:  

Slysatryggingar skólabarna.  Öll börn, yngri en 18 ára sem eru búsett í Mosfellsbæ og eru 

skráð í grunnskóla, leikskóla, dagskóla, á sumarnámskeið, á gæsluleikvelli og í skipulögðu 

tómstundastarfi og  félagsmiðstöðvum eru sjálfkrafa vátryggð.  Sjálfsábyrgð í hverju tjóni er 

kr. 15.000 þús. Nánari upplýsingar um slysatryggingar skólabarna er að finna á heimasíðu 

Tryggingamiðstöðvarinnar hf. http://www.tm.is/media/skilmalar/2010/einn-dalkur-300.pdf 

ATHUGIÐ að foreldrar greiða sjálfir heimsóknir á heilsugæslu eða til sérfræðinga vegna 

slyssins (ekki skólinn eða Mosfellsbær).  

Þegar upphæðin sem foreldrar hafa þurft að greiða vegna slyssins nær yfir 15.000 krónur 

fara foreldrar með nóturnar á skrifstofu TM og fá endurgreitt.  

Í starfsmannahandbók Mosfellsbæjar á bls. 37 er fjallað um vinnuslys og fjölmarga þætti er 

snúa að starfsmönnum 

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/starfsmannahandbok/.  Í handbókinni 

kemur fram að forstöðumenn eru ábyrgir fyrir að tilkynna um vinnuslys til Vinnueftirlitsins og 

Sjúkratrygginga, að höfðu samráði við hinn slasaða og launadeild eða mannauðstjóra.  Öll 

slys þarf að tilkynna innan árs. 

Í handbókinni kemur einnig fram að alvarleg slys og eitranir skulu tilkynntar svo fljótt sem 

verða má til lögreglu og Vinnueftirlitsins og ekki síðar en innan sólarhrings.  Ákveðnar reglur 

gilda um alvarleg slys og ef ætla má að slys sé bótaskylt samkvæmt lögum um 

almannatryggingar skal tilkynna það til Sjúkratrygginga Íslands á þar til gerðum eyðublöðum. 

Slys á börnum skulu skráð á sérstök eyðublöð.  Mikilvægt er að skrá öll slys óháð mati 

starfsmanna á stað og stund um alvarleika þeirra.   

 

 

16. Mat á skólastarfi 
 

16.1. Kynning  

 

Um mat og eftirlit sveitarfélaga gildir ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008 og ákvæði laga 

um grunnskóla nr. 91/2008. Í 35. grein grunnskólalaga og 17. grein leikskólalaga segir um 

mat og eftirlit: Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í skólum er að: 

• veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda,  

• tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

grunnskóla,  

• auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,  
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• tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum.  

Skv. 37. gr. grunnskólalaga og 19. gr. leikskólalaga eiga sveitarfélög að sinna mati og eftirliti 

með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra 

mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.   Þá 

ber sveitarfélögum að fylgja eftir innra og ytra mati svo það geti leitt til umbóta í skólastarfi. 

 

16.2. Innra mat skóla og þátttaka nemenda og foreldra (m.a. kannanir) 

  

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 um innra mat segir: 

Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 

35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. 

Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá 

og áætlanir um umbætur. 

Í innra mati skal gera grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett eru fram í skólanámskrá. 

Hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta hvort og að hve miklu 

leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka mið af þeim viðfangsefnum 

sem unnið er að hverju sinni. Innra mati skóla skal lýst í skólanámskrá. Í starfsáætlun skólans 

fyrir hvert skólaár á að koma fram hvaða þættir eru viðfangsefni innra mats. 

Gæðanefnd í samstarfi við skólastjóra og deildarstjóra skipuleggur innra mat skólans og 

semur sjálfsmatsáætlun.  

Helstu verkþættir áætlunarinnar eru: 

 

a. Nýta upplýsingar úr könnunum til leiðbeiningar við endurskoðun skólanámskrár 

b. Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun skóla og 

heimasíða. 

c. Þátttaka í Skólapúlsinum þar sem nemenda svarar mánaðarlega spurningum um 

námið, líðan og samskipti. 

d. Þátttaka í starfsmanna- og foreldrahluta Skólapúlsins. 

e. Úrvinnsla á upplýsingum í Skólapúlsinum. 

f. Rýniviðtöl skólastjórnenda með fulltrúum nemenda og foreldra. 

g. Starfsþróunarsamtöl sem skólastjórnendur taka með öllum starfsmönnum a.m.k. 

einu sinni á ári. 

 

16.2.1. Skólapúlsinn 

Varmárskóli hefur notað sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn frá 2008 til að fylgjast með og bæta 

innra starf skólans. Sjálfsmatskerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu 

S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver 

svaraði hverju. Nánari upplýsingar um sjálfsmatskerfið eru á www.skolapulsinn.is/um. 
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Skólapúlsinn er hugsaður sem hluti af þróunarstarfi skóla. Með Skólapúlsinum geta skólar 

fengið réttmæt gögn til að vinna með í þróunarstarfi bæði við kortlagningu, mat og 

endurmat. Verkefnið felst fyrst og fremst í samræmingu á mati á innri þáttum skólastarfsins, 

svo sem líðan nemenda, virkni þeirra og aðstæðum í skólanum í gegnum sjálfvirkt 

kannanakerfi. Val á spurningakvörðum tekur mið af íslenskum aðstæðum, þar sem meðal 

annars er byggt á  upplýsingum sem fengist hafa með PISA rannsóknunum á Íslandi. 

Niðurstöður samræmdrar foreldra- og starfsmannakönnunar eru einnig hluti af 

sjálfsmatskerfi Skólapúlsins. Þar með býður sjálfsmatskerfið upp á  kerfisbundið sjálfsmat á 

árangri og gæðum skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. 

 

16.2.2. Nemendakönnun Skólapúlsins 

 

Markmið Skólapúlsins er að efla rannsóknir og þekkingu á þáttum í fari nemenda og 

einkennum skólastarfsins. Á löngum tíma safnast mikið magn dýrmætra upplýsinga sem 

rannsakendur á sviði menntamála geta nýtt. Slíkar niðurstöður draga fram sérkenni skólans 

og geta upplýst á hvaða sviðum skólinn þarf að beita sér til að bæta skólastarfið og auka 

bæði árangur og vellíðan nemenda sinna. 

Nemendakönnunin mælir 19 þætti í þremur flokkum. Flokkarnir eru: virkni nemenda, líðan 

nemenda og skóla- og bekkjarandi. Hægt er að sjá alla þættina á heimasíðu Skólapúlsins 

www.skolapulsinn.is/um 

Könnunin er gerð mánaðarlega meðal nemenda í 6.-10. bekk. Rúmlega fjörtíu nemendur 

lenda í tilviljunarúrtaki af lista sem skólinn sendir inn í kerfið í upphafi skólaárs. Hver 

nemandi svarar könnuninni einu sinni á ári. Nemendur svara spurningalistanum í skólanum á 

netinu. Spurningalistar skólapúlsins eru lagðir  til grundvallar niðurstöðum sem fram koma í 

mælikvarðablaði sem sjá má hér (tenging á matsskýrslur og viðhorfskönnun nemenda 2012-

2013 og 2013-2014 o.fl) 

 

16.2.3. Foreldrakönnun Skólapúlsins 

 

Foreldrakönnunin mælir 41 þátt í fjórum flokkum. Flokkarnir eru: nám og kennsla, velferð 

nemenda, foreldrasamstarf og heimastuðningur. Hægt er að sjá alla þættina á heimasíðu 

Skólapúlsins www.skolapulsinn.is/um. 

Könnunin er gerð meðal foreldra barna á öllum aldursstigum skólans, þ.e. frá 1.-10. bekk. 

Búið er til 120 foreldra líkindaúrtak af lista sem skólinn sendir inn í kerfið í janúar. Könnunin 

er framkvæmd í mars ár hvert. 

Niðurstöður á yngsta-, mið- og unglingastigi eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í 

byrjun maí svo lengi sem 80% svarhlutfalli hefur verið náð. 

Sjálfsmatskerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum 

persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver svaraði hverju. 



Starfsáætlun Varmárskóla  

53 
 

Spurningalistar Skólapúlsins eru lagðir til grundvallar niðurstöðum sem fram koma í 

mælikvarðablaði sem sjá má hér (tenging á matsskýrslur og viðhorfskönnunn foreldra 2013-

2014). 

 

 

 

16.3. Ytra mat sveitarfélags  

Um mat og eftirlit sveitarfélaga gildir ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008 og ákvæði laga 

um grunnskóla nr. 91/2008. Í 35. grein grunnskólalaga og 17. grein leikskólalaga segir um 

mat og eftirlit: 

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í skólum er að: 

a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda, 

b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

grunnskóla, 

c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, 

d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

Skv. 37. gr. grunnskólalaga og 19. gr. leikskólalaga eiga sveitarfélög að sinna mati og eftirliti 

með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra 

mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.   Þá 

ber sveitarfélögum að fylgja eftir innra og ytra mati svo það geti leitt til umbóta í skólastarfi. 

http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/mat-eftirlit-og-rannsoknir-a-skolastarfi/ 

16.4 Ytra mat mennta- og menningarmálaráðuneytis  

 

Ytra mat á leik- og grunnskólum er hluti af samstarfsverkefni Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og mennta- og menningarmálaráðuneytis en framkvæmdin er á vegum 

Námsmatsstofnunar. Matið er byggt á þeim skyldum ríkis og sveitarfélaga sem koma fram í 

37. og 38. grein laga um grunnskóla frá 2008 og samkvæmt þriggja ára áætlun mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um ytra mat. Mat á leikskólum byggist á 20. gr. laga um 

leikskóla nr. 90/2008. http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7947 
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17. Skyldunám, skólanámskráin og námsverkefnin:  
 

17.1. Eigin verkfæri í námi og ábyrgð   

Eigin verkfæri s.s. spjaldtölvur, farsímar og fartölvur nemenda eru ekki leyfð í kennslu nema 

með sérstöku leyfi starfsfólks. Ef tækin eru leyfð þá eru þau ætíð á ábyrgð nemenda.  

 

17.2. Kennsluáætlanir og heimanám  

 

Umsjónarkennarar og deildarstjórar bera ábyrgð á gerð kennsluáætlana fyrir hvern árgang í 

skólanum.  Gerðar hafa verið áætlanir og þær birtar á heimasíðu en einnig munu þær koma 

fram í skólanámskrá. 

 

Reynt er að hafa heimanám miðað við þroska og getu nemenda. Gengið er út frá því að á 

fyrstu árum skólagöngu sinnar lesi hvert barn heima daglega eftir að hafa náð tökum á 

grunnfærni í lestri. Með auknum þroska og getu barnanna eykst heimanámið.  

Markmið heimanáms er að dýpka og festa í sessi þekkingu, æfa ákveðna námsþætti og að 

nemendur temji sér skipulögð vinnubrögð. 

 

Þátttaka foreldra í heimanámi er afar mikilvæg fyrir barnið. Bæði á þann hátt að sýna áhuga 

á vinnu barnsins, fylgjast með gengi þess í náminu, veita aðstoð og ekki síst að veita aðhald 

þegar þess er þörf. Foreldrar eru hvattir til að hafa samband við kennara ef þeir hafa 

spurningar eða athugasemdir vegna heimanáms. 

 

17.3. Próf, skimanir og annað mat á námsstöðu   

 

• Læsi fyrir 1.-2. bekk 

• Leið til læsis 1.- 4. bekk 

• Orðarún fyrir 3.-8. bekk 

• Hraðlestrarpróf tekin tvisvar til þrisvar á ári 

• Stöðumat í stærðfræði 

• Símat yfir árið í öllum greinum og verkefnum 

 

17.4 Prófareglur og námsmat.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að námsmat miði að því að afla sem öruggastrar vitneskju 

um það hvernig nemendum og nemendahópum gengur að ná settum markmiðum í 

aðalnámskrá og skólanámskrá.  

Aðaltilgangur námsmats er að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og 

hvetja til dáða. Námsmati er ætlað að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, 
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viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda sem m.a. má hafa að 

leiðarljósi við skipulag náms. Námsmat á að gefa sem skýrastar upplýsingar um námsárangur.  

Námsmat getur verið með mismunandi hætti. Námsmat á að vera það fjölbreytt að sterkustu 

hliðar hvers nemanda fái að njóta sín. Mestu máli skiptir að nemendur viti fyrirfram hvaða 

þættir verða metnir og til hvers er ætlast af þeim. Einnig skiptir miklu máli að matið sé 

réttmætt, þ.e. að samræmi sé á milli þeirra þátta sem metnir eru og þess sem kennt hefur 

verið. Einnig skal námsmat vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. 

Mat á að endurspegla skólastarfið hverju sinni og vera í samræmi við skólanámskrána og 

aðalnámskrá grunnskóla.  

Megintilgangur námsmats er að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og 

hvetja til að leggja sig enn betur fram. Námsmat á að veita nemendum, foreldrum / 

forráðamönnum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um 

námsgengi nemenda sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms.  

Með námsmati er reynt að komast að því hvort nemandi hefur náð þeim markmiðum sem að 

er stefnt eða hversu vel hann hefur nálgast þau. Mat á námi og framförum er því hluti 

skólastarfsins. Þar sem markmiðin eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim 

er augljóst að matsaðferðir verða að vera fjölbreytilegar. Þær verða að hæfa markmiðunum 

og endurspegla áherslur í námi og kennslu. 

Kennarar þurfa að hjálpa nemendum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir 

markmiðum náms og hvernig miðar í átt að þeim. Upplýsinga um námsgengi verður því að 

afla jöfnum höndum með mati sem fram fer í hverri kennslustund og mati sem nær til lengri 

tímabila, t.d. skólaárs.  

Námsmat á að vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það þýðir að 

meta verður alla þætti námsins, framfarir, þekkingu, skilning og leikni og láta þá vega í 

samræmi við áherslur í náminu. Í september ár hvert er lagt fyrir samræmt próf í stærðfræði 

og íslensku í 4., 7. og 10. bekk, en auk þess er lagt fyrir 10. bekk samræmt próf í ensku.  Farið 

er eftir reglum og verklagi sem gefnar eru út af Námsmatsstofnun sjá nánar á vef; 

www.namsmat.is/vefur/samr_prof/grunnskolar/framkvamd/kynning.pdf 

 

Megintilgangur námsmats er að;  

• kennarar meti nám og framfarir nemenda reglulega  

• foreldrar, kennarar og nemendur geti glöggvað sig með árangursríkum hætti á því 

hvernig miðar í náminu  

• afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örvar þá og hvetur  

• veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum 

upplýsingar um námsgengi nemenda  
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Skilgreiningar – hugtök  

Í Varmárskóla er skólaárinu skipt í tvær jafnlangar annir og lýkur hvorri þeirra námsmati.  

Stöðupróf er í sumum tilfellum lagt fyrir í upphafi vetrar til að fá upplýsingar um hvernig best 

er að haga kennslunni.  

Lokapróf eða annarpróf úr þekkingaratriðum verður að vera að lágmarki 50% lokaeinkunnar. 

Það er lagt fyrir í lok annar.  

Skv. grunnskólalögum á námsmat ekki einungis að fara fram í lok námstímans heldur er 

símat einn af föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá námi og kennslu.  

Símat (skólaeinkunn, kennaraeinkunn, vetrareinkunn) er 30 - 50% lokaeinkunna á hvorri önn. 

Það er m.a. mat á verkefnaskilum á önninni (skólaverkefni, heimaverkefni, hópverkefni, 

einstaklingsverkefni), mat á færni, virkni og vinnubrögðum nemandans og útkoma úr 

könnunum. Niðurstöður símats eru geymdar og aðgengilegar nemendum/forráðamönnum 

út hvert skólaár. Þær eru ekki geymdar milli ára.  

Virkni nær m.a. yfir vinnusemi nemandans, vinnubrögð hans, hvort hann vinnur skv. 

fyrirmælum, sýnir frumkvæði í vinnu sinni, sjálfstæði í vinnubrögðum og hvernig honum 

gengur að vinna í samvinnu við aðra.  

Færni segir til um leikni nemandans í námsgreininni.  

Sköpun - skapandi þáttur í námi nær m.a. yfir það að nemandinn geti yfirfært þekkingu sína 

og færni á eitthvað nýtt. Þar með er nemandinn fær um að tjá sig, draga ályktun af áður 

fenginni þekkingu og lærdómi. Sköpun er og á að vera hluti af námi og vinnu nemenda í 

öllum námsgreinum.  

Sjálfsmat nemenda er mat nemenda á eigin frammistöðu og líðan. Það fer oftast fram í 

tengslum við foreldrafundi og er rætt á þeim fundum ásamt mati kennara á starfi/ 

framförum/árangri nemandans.  

Vitnisburður um námsframmistöðu nemenda er afhentur í lok anna. Er hann ýmist í formi 

umsagna eða einkunna sem gefnar eru í heilum og hálfum tölum á skalanum 1 – 10.  

Samkvæmt lögum skulu nemendur og forráðamenn þeirra fá sem gleggstar upplýsingar um 

námsárangur. Kennarar sem framkvæma námsmatið eru viðbúnir því að geta útskýrt 

nákvæmlega hvað býr að baki umsögninni þ.e. hvernig hún er fengin. Samkvæmt 4. gr. 

reglugerðar 897 frá árinu 2009 um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur, eiga 

nemendur og forráðamenn þeirra rétt á að skoða metnar prófúrlausnir. Óskir um slíkt skulu 

berast skólastjóra í síðasta lagi tveimur vikum eftir að vitnisburður er afhentur.  

Fráviksnemendur eru þeir nemendur sem eiga við líkamlega fötlun og/eða sértæka 

námsörðugleika að stríða t.d. dyslexíu, misþroska, ofvirkni eða annað sem hefur áhrif á nám 

þeirra. Til þess að teljast fráviksnemandi þarf nemandi að hafa fengið viðurkennda greiningu 

eða staðfestingu á erfiðleikum sínum hjá sérfræðingi á viðkomandi sviði s.s. lækni, 

sálfræðingi eða sérkennara. Frávik merkir að nemandi fær aukna aðstoð sérkennara og/eða 

stuðningsfulltrúa og ákveðnar tilslakanir eða tilhliðranir í náminu. Í lokaprófum geta 

tilhliðranir verið í formi t.d. lengri próftíma, fámennari hópa, munnlegra prófa, litaðra 

prófblaða, stækkaðs leturs eða tölvunotkunar við próftöku. Á stundum tekur námsmat mið 

af einstaklingsnámskrá fráviksnemenda.  
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Frammistöðumat  

Frammistöðumat er eining í Mentor þar sem nemendur og kennarar geta metið ábyrgð, 

þrautseigju, samskipti og samstarf og tjáningu nemenda. 

 

17.5. Réttur til skoðunar á prófum og námsmatsgögnum  

 

Nemandi og foreldri eiga rétt á að skoða metnar prófúrlausnir nemanda samkvæmt 4.gr. 

reglugerðar nr. 897  um miðlun upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til 

aðgangs að upplýsingum um börn sín. Jafnframt hafa nemandi og foreldri rétt til að skoða og 

fá aðgang að þeim gögnum sem liggja til grundvallar hvers konar vitnisburði um námsstöðu 

nemandans. Skólastjóri er ábyrgur fyrir því að sá kennari, sem gefið hefur prófeinkunn 

og/eða vitnisburð sem um ræðir eða annar kennari samkvæmt ákvörðun hans, sé viðstaddur 

til að útskýra forsendur og niðurstöður mats fyrir nemanda og foreldri, eftir því sem þörf 

krefur.  

Foreldri nemanda skal bera fram beiðni til skólastjóra um að skoða námsmatsgögn nemanda 

eigi síðar en tveimur vikum eftir að nemanda hefur borist vitnisburður um námsmat. Beiðnin 

skal berast skólastjóra sem, í samráði við foreldri og viðkomandi kennara, sér um að 

nemanda og foreldri verði sýnd þau gögn sem um ræðir. 

Beiðni foreldris um að fá að skoða metnar prófúrlausnir skal að jafnaði afgreidd innan sjö 

daga frá því að hún berst skólastjóra. 

 

17.6. Seinkun og flýtingar í námi  

 

Nám samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er skyldunám. Þó eru í grunnskólalögum nokkur 

ákvæði sem heimila undanþágur frá skyldunámi og fyrirmælum aðalnámskrár.  

Meginreglan er sú að börn byrja í grunnskóla á því almanaksári sem þau ná sex ára aldri. 

Samkvæmt bæði leik- og grunnskólalögum má þó flýta eða seinka skólabyrjun. Skólastjóri 

grunnskóla getur að uppfylltum ákveðnum skilyrðum heimilað að barn hefji skólagöngu fimm 

ára eða sjö ára.  

Grunnskólalög heimila einnig að nemandi ljúki öllu námi grunnskóla á skemmri tíma en tíu 

árum. Hér er átt við að bráðgerir nemendur geti útskrifast úr grunnskóla fyrr en aldur þeirra 

segir til um. Er það lagt í hendur skólans með aðstoð sérfræðiþjónustu sveitarfélaga og að 

frumkvæði foreldra eða fengnu samþykki þeirra að meta hvenær og hvernig flýting af þessu 

tagi fer fram. Nemendur þurfa að ljúka öllu námi grunnskóla samkvæmt aðalnámskrá áður 

en þeir útskrifast úr grunnskóla á skemmri tíma en 10 árum. Þrátt fyrir heimild um að ljúka 

grunnskóla á skemmri tíma en tíu árum ber grunnskólum að bjóða bráðgerum nemendum 

upp á að dýpka þekkingu sína í námssviðum grunnskólans eða á fjölbreytt val í öðrum 

greinum, allt eftir áhuga þeirra. 
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17.7. Undanþágur í námi  

 

Samkvæmt grunnskólalögum er skólastjóra heimilt að veita einstökum nemendum 

undanþágu frá skyldunámi í tiltekinni námsgrein ef gild rök mæla með því. Þá er t.d. átt við 

undanþágu nemenda með annað móðurmál en íslensku frá skyldunámi í dönsku. Þetta á 

einnig við um unglinga sem lengi hafa verið búsettir erlendis. Þá er hægt að veita nemendum 

með sérþarfir eða fötlun undanþágu frá tilteknum námsgreinum að höfðu samráði við 

sérfræðinga. Æskilegt er að nemendum sé boðið upp á önnur námstækifæri í staðinn, t.d. 

nám í eigin móðurmáli eða íslensku. Einnig er hægt að nýta þessa undanþáguheimild fyrir 

nemendur sem hafa sýnt afburðaárangur á ákveðnu sviði, t.d. eru í yngri landsliðum í 

íþróttum eða í listnámi, samanber leiðbeinandi reglur fyrir skóla um meðferð slíkra mála sem 

birtar eru hér að neðan.  

Enn fremur er skólastjóra heimilt að viðurkenna nám utan grunnskóla sem jafngildi 

grunnskólanáms. 

Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum 

námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til 

þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann 

kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur. 

 

Leiðbeinandi reglur um verklag grunnskóla vegna beiðni foreldra um undanþágu frá 

skyldunámi í tiltekinni námsgrein, samkvæmt 15. gr. grunnskólalaga:  

• Umsókn verður að vera skrifleg. Foreldrar nemandans og skólastjóri verða að 

staðfesta  umsókn. Í umsókn þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang og 

grunnskóli nemandans.  

• Rökstuðningur og skýring á ástæðum þurfa að koma fram í umsókn eða fylgja með. 

Skýringar og rök geta komið frá foreldrum, kennurum, sérfræðiþjónustu, 

sérfræðingum, læknum (læknisvottorð), allt eftir eðli máls.  

• Aflað er nánari skýringa ef þess er talin þörf. Leitað er álits sérfræðinga eða annarra 

aðila ef þurfa þykir. Skólinn getur boðið nemanda annað nám í staðinn en ber ekki 

skylda til þess ef nemandi hefur fullnægt hæfniskröfum eða talin er ástæða til að 

draga úr námskröfum.  

• Skólastjóri skal skrá umsókn sem sérstakt mál og svara formlega með bréfi.  

 

Leiðbeinandi reglur um undanþágu frá skólaíþróttum á grunnskólastigi, samkvæmt 15. gr. 

grunnskólalaga: 

• Formleg undanþágubeiðni frá skólaíþróttum skal berast skólastjóra undirrituð af 

foreldrum nemandans og viðkomandi nemanda. Fram skulu koma upplýsingar um 

nemandann, þ.e. nafn, kennitala, grunnskóli, íþróttafélag og íþróttagrein með skýrum 

rökum fyrir undanþágubeiðninni.  
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• Meðfylgjandi skal vera staðfesting frá viðkomandi íþróttafélagi um íþróttaiðkun 

nemandans í viðkomandi íþróttagrein.  

• Fylgja skal greinargerð frá viðkomandi þjálfara um stöðu nemandans. Við annarlok 

skili þjálfari mati á árangri og ástundun nemandans.  

• Nemandi sem náð hefur framúrskarandi árangri í sundi hjá íþróttafélagi fær að öllu 

jöfnu einungis undanþágu frá skólasundi, ekki öðrum þáttum skólaíþrótta.  

• Nemandi sem náð hefur framúrskarandi árangri í íþróttagrein sinni (önnur grein en 

sund) fær að öllu jöfnu ekki undanþágu frá skólasundi.  

• Skólastjóri veiti að öllu jöfnu einungis nemendum í 8.-10. bekk grunnskóla undanþágu 

frá skólaíþróttum, sem náð hafa framúrskarandi árangri í þeirri íþróttagrein sem þeir 

stunda. Undanþága er ekki veitt ef íþróttaiðkun hefur verið metin sem hluti valgreina.  

• Skólastjóri skal gæta jafnræðis við afgreiðslu undanþágubeiðna. 

• Skólastjóri veiti nemendum í 1.-7. bekk grunnskóla ekki undanþágu frá skólaíþróttum 

vegna íþróttaþjálfunar hjá íþróttafélagi.  

• Skólastjóri taki undanþágubeiðni ekki til afgreiðslu nema fullnægjandi upplýsingar 

liggi fyrir. 

• Skólastjóri grunnskóla hefur heimild, með vísan í 15. gr. laga um grunnskóla, til að 

veita einstökum nemendum tímabundna undanþágu frá skólaíþróttum.           

Foreldrar viðkomandi nemanda skulu sjá til þess að hann vinni upp það sem hann 

kann að missa úr námi á meðan á undanþágu stendur. 

 

17.8 Valgreinafyrirkomulag 

  

Valgreinar á unglingastigi (8-10.bekk) eru hluti af skyldunámi nemenda. Tilgangurinn með 

valfrelsi nemenda er fyrst og fremst sá að gera hverjum og einum kleift að skipuleggja nám 

sitt út frá áhugasviði og framtíðaráformum. Á heimasíðu skólans www.varmarskoli.is er að 

finna upplýsingar um þær valgreinar sem verða í boði fyrir nemendur næsta skólaár. 8. 

bekkur getur valið 2 kst. á önn, en 9. og 10. bekkur 8 kst. á önn. 

Sérstaklega skal á það bent að nemendur geta fengið nám við t.d. tónlistarskóla, eða 

myndlistarskóla metið sem tvær kennslustundir á viku. Einnig er hægt að fá þátttöku í 

skipulögðu íþróttastarfi (svo sem hjá Aftureldingu) eða félagsstarfi metna til tveggja 

vikustunda.  
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II. Hagnýtar upplýsingar  
 

20. Fatnaður  
 

Ávallt skal klæða sig í samræmi við veðurfar og athuga að á Íslandi getur veður breyst með 

skömmum fyrirvara. Gæta skal þess að sýna siðsemi í klæðaburði og má sem dæmi nefna að 

magabolir, stuttir toppar eða gegnsæjar flíkur er ekki æskilegur klæðnaður á skólatíma.  

Nauðsynlegt er að merkja allan útifatnað og töskur nemenda vel. Ef eigur nemenda týnast 

má hafa samband við skólann sem aðstoðar við leitina en allur óskilafatnaður er hafður á 

göngum skólans og þar sem búið er að flokka saman eins fatnað til að auðvelda leit. Símar, 

lyklar og þess háttar óskilamunir eru hafðir hjá skólaliðum eða á skrifstofum skólans þar sem 

ritarar aðstoða við leit. Á foreldradögum eru óskilamunir ávallt hafðir aðgengilegir fyrir 

foreldra. Í lok skólaársins eru óskilafatnaður gefinn Rauða krossinum. 

 

21. Fastir þættir í skólastarfinu:  
 

21.1.  Fastir þættir í skólastarfi Varmárskóla 

 

1. Vorhátíð yngri deildar. Haldin vikuna fyrir páska. Haldnar eru sýningar fyrir foreldra 

og bera nemendur í  6. bekk og umsjónarkennarar þeirra hitann og þungann af 

þessum sýningum.  Ágóði af þessum sýningum rennur til 6. bekkja sem fara í 

óvissuferð að vori. Allir bekkir í yngri deild taka þátt í sýningunum. 

2. Þemadagar. Eru í báðum deildum einu sinni á ári. Hafa verið í eldri deild í tengslum 

við árshátíð en hafa undanfarin ár tengst Grænfánaverkefnum. Fyrirhugað er að hafa 

þemadaga að hausti næsta skólaár. 

3. Samstarf við Krikaskóla.  Nemendaheimsóknir og samstarf milli kennara vegna 

nemenda sem koma frá Krikaskóla í Varmárskóla í 5. bekk. 

4. Samstarf við leikskóla. Elstu börn leikskólans koma í heimsóknir í skólann reglulega 

yfir veturinn. Einnig eru svokallaðir skiptidagar þar sem nemendur í  1. bekk fá að fara 

í heimsókn á leikskólana meðan leikskólabörn koma í skólann. 

5. Útivistardagar. Eru að vori í lok skólaárs.  Allir árgangar fara í skipulagða útivist 

6. Árshátíð 7.bekkja 

7. Árshátíð eldri deildar. 8.-10. bekkur.  

8. Íþróttadagur eldri deildar. Er haldin sama dag og árshátíð eldri deildar, 

9. Hreyfileikar yngri deildar. Eru haldnir að vori við lok skólaárs. Íþróttakennarar 

skipuleggja þá. 

10. Ferð að Úlfljótsvatni . 7. bekkir. Farin að hausti í tvo daga. 

11. Útskriftarferð 10. bekkjar. Farin  við lok skólaárs 

12. Óvissuferð 6. bekkja. Farin að vori við lok skólaárs. 
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13. Jólasögukeppni 6. bekkjar. 

14. Norrænt kvöld 6. bekkjar. 

15. Boð hjá nemendum í heimilisfræði. 

16. Söngkeppni 6. bekkjar. 

17. Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk. 

18. Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk. 

19. Námskynningar. 

20. Jólaböll í yngri og eldri deild. 

21. Öskudagur. 

22. Lokaverkefni 10. bekkjar að vori. 

23. Útivistardagar að vori, 

 

 

22. Fjarvistir, leyfi og veikindi af ýmsu tagi  
  

Fjarvistir, leyfi og veikindi barna eru skráð í skólanum í Mentor. Foreldrar og forráðamenn 

barna bera ábyrgð á að upplýsa skóla og leita eftir leyfum fyrir barn sitt. Umsjónarkennari 

getur veitt leyfi í einn til tvo daga en ef sótt er um lengra leyfi þarf að fylla út þar til gert 

eyðublað. Í eldri deild eru mætingar nemenda sendar foreldrum/forráðamönnum í 

tölvupósti vikulega en einu sinni í mánuði í yngri deild. Punktakerfi er einnig í eldri deild og er 

þannig að ef nemandi kemur seint fær hann einn punkt, fjarvist gefur tvo punkta og ef 

nemanda er vísað úr tíma fær hann 4 punkta.  Ef nemandi skrópar í tímum þá ber 

umsjónarkennara að ræða við nemandann og hafa samband við foreldra/forráðamenn í síma 

eða með tölvupósti. Kennari skráir öll samskipti við forráðamenn í dagbók viðkomandi 

nemenda. Ef nemandi lætur ekki segjast og er komin með 7,5 í mætingareinkunn þá verða 

foreldrar/forráðamenn ásamt nemanda, umsjónarkennara og deildarstjóra að halda fund um 

málið og finna úrræði fyrir nemandann. Umsjónarkennara ber að boða til fundar. Ef nemandi 

bætir ekki mætingar sínar þá er málinu vísað til deildarstjóra. Ef nemandinn breytir ekki 

hegðun sinni er málið tekið fyrir á fundi nemendaverndarráðs.  

 

 

23. Forvarnir í skólastarfi:  
Forvarnir og áætlanir þeim tengdar eru mikilvægar á öllum skólastigum. Þannig vinna 

skólarnir markvisst að forvörnum og heilsueflingu þar sem að tekið er tillit til andlegrar, 

líkamlegrar og félagslegrar vellíðunar nemenda. Lögð er áhersla á almennar forvarnir líkt og 

fíknivarnir, áfengis- og tóbaksvarnir, varnir gegn einelti og öðru ofbeldi. Einnig er lögð áhersla 

á forvarnir og áætlanir vegna slysa og áfalla ásamt teymisvinnu og stuðning við nemendur. 
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23.1. Forvarnaáætlun og forvarnarferlar  

Forvarnaraðilar Hvað Ábyrgð Árgangur Markmið Eftirfylgni 

SAFT,  

Internetið,  

rafrænt einelti,  

örugg 

netnotkun 

Fyrirlestur 

fyrir 

nemendur 

frá SAFT 

um 

rafrænt 

einelti, 

internet, 

ábyrg -

jákvæð og 

örugg 

netnotkun 

Stjórnendur 

Náms- og  

starfsráðgjafar 

7.  og  9. 

bekkur 

Að fræða 

nemendur um 

netið, 

umgengni í 

netheimum, 

kosti og galla 

o.s.frv. efla 

vitund um 

rafrænt einelti 

og fyrirbyggja 

slíkt.  

Fyrirlestrar 

og 

umræður 

um 

netfíkn, 

tölvuleikja-

fíkn, 

rafrænt 

einelti, 

svefn og 

heilsu.  

MARITA Fyrirlestur 

og fræðsla 

um 

vímuefni 

og notkun 

slíkra efna 

Náms- og  

starfsráðgjafar 

 5 .6. 7. 

8. 9. og  

10. 

bekkur + 

foreldrar 

(fræðsla 

að 

kvöldi) 

Að fyrirbyggja 

og vekja 

athygli nem. og 

foreldra á 

skaðsemi 

vímuefna. 

Hættu áður en 

þú byrjar er 

varðar fræðslu 

um skaðsemi 

fíkniefna. 

Umræður 

og 

umfjallanir 

Fornvarnardag

urinn 

Samvera, 

íþróttir og 

heilsa, 

hvert ár 

skiptir máli 

Dagurinn 

er 

helgaður 

nokkrum 

heillaráð-

um sem 

geta 

forðað 

börnum og 

Náms- og  

starfsráðgjafar, 

umsjónarkennar

ar í 9. bekk 

9. 

bekkur 

Íslenskar 

rannsóknir 

sýna að þeir 

unglingar sem 

verja minnst 

klukkustund á 

dag með 

fjölskyldum 

sínum eru 

síður líklegir til 

að hefja neyslu 

fíkniefna. Að 

sama skapi 

sýna 
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unglingum 

frá 

fíkniefnum 

ráðum 

sem eiga 

erindi við 

allar 

fjölskyldur 

í landinu. 

niðurstöður að 

mun ólíklegra 

sé að 

ungmenni sem 

stunda íþróttir 

og annað 

skipulagt 

æskulýðsstarf, 

falli fyrir 

fíkniefnum. Í 

þriðja lagi sýna 

rannsóknirnar 

fram á að því 

lengur sem 

ungmenni bíða 

með að hefja 

áfengisneyslu, 

þeim mun 

ólíklegra er að 

þau neyti síðar 

fíkniefna. 

Umferðar-

fræðsla 

öryggi/Benni 

Kalli 

Fræðsla 

fyrir 10. 

bekk um 

umferðar-

öryggi á 

mótórhjól

um 

Náms- og  

starfsráðgjafar 

10. 

bekkur 

Berent lenti í 

alvarlegu 

umferðaslysi á 

mótórhjóli og 

kemur og deilir 

reynslu sinni 

með 10. 

bekkingum í 

forvarnarskyni 

Spurningar 

til 

nemenda 

sem þeir 

svara og 

n/s taka 

saman og 

senda á 

Berent 

EINELTI Eineltisáæt

lun skólans 

Umsjónarkennar

ar og 

eineltisteymi 

Allir   

Fáðu Já 

(kynfræðsla) 

Mynd og 

umræður 

Náms- og  

starfsráðgjafar 

og 

samfélagsfræði-

kennari 

(lífsleikni) 

9. og 10. 

bekkur 

Fræða um 

kynlíf og 

kynhegðun 
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Samtökin 78 Fyrirlestur, 

fræðsla 

Utanaðkomandi 

fræðsla 

10. 

bekkur 

 Umræður/ 

verkefni 

 

Helstu verkefni: 

• Maritafræðslan fyrir nemendur í 7. – 10. bekk og foreldra 

• Maritafræðsla fyrir nemendur í 5. og 6. bekk (styrkt af ABC barnahjálp) 

• Forvarnardagurinn (f. 9. bekk) 

• „Hvað ef“ fræðslusýning í Þjóðleikhúsinu (fyrir 9. og 10. bekk) 

• Umferðarforvarnir frá Benna Kalla.  

• Fáðu Já (myndband sýnt í 9. og 10. bekk) 

• Blátt áfram 

• Saft (tölvufíkn) 

• Pörupiltar (kynfræðsla, leikrit fyrir 10. bekkinga í Borgarleikhúsi) 

• Forvarnir í yngri deild eru í höndum umsjónarkennara og deildarstjóra 

 

Viðbrögð varðandi vímuefnaneyslu: 

• Ef grunur vaknar um neyslu vímuefna hjá nemenda skólans er sá grunur tilkynntur til 

umsjónarkennara/námsráðgjafa/deildarstjóra.  

• Ef grunur er óljós boðar umsjónarkennari/námsráðgjafi/deildarstjóri forráðmenn til viðtals og 

segir þeim frá grunsemdum og bendir þeim á hvert þeir geti leitað eftir aðstoð.  

• Ef staðfestar upplýsingar liggja fyrir skal umsvifalaust boða foreldra til fundar og kynna þeim 

hvar aðstoð er að fá. 

Málinu er vísað til nemendaverndarráðs og skólastjóri  tilkynnir skriflega um málið til 

Barnaverndar. 

 

Viðbrögð við einelti 

Tvenns konar viðbrögð. Annarsvegar ef um bráðatilfelli er að ræða og hinsvegar ef grunur er 

um að einelti eigi sér stað. 

Bráðatilfelli: Strax gripið til aðgerða. Umsjónarkennari talar við þann sem verður fyrir einelti 

og síðan við geranda. Lætur deildarstjóra og námsráðgjafa/verkefnisstjóra eineltismála vita 

og þeir koma inn í málið. Umsjónarkennari fylgist með á öllum stigum málsins. 

Ef það reynist rétt að um einelti sé að ræða er haft samband við foreldra allra aðila og þeir 

boðaðir í viðtöl með umsjónarkennara, námsráðgjafa/ verkefnisstjóra eineltismála og 

skólastjórnanda. 

Ef grunur er um einelti:  Umsjónarkennari gerir könnun með viðtölum á mjög hlutbundinn 

hátt. Tekur einstaklinga úr bekknum af handahófi og jafnvel allan bekkinn. 
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Annað starfsfólk skólans sem eru í kringum nemendurna daglega sé látið vita að grunur sé 

um einelti. Allir fylgjast náið með. Ef um einelti er að ræða eru foreldrar bæði þolenda og 

geranda boðaðir í viðtal með umsjónarkennara, námsráðgjafa/ verkefnsistjóra eineltismála 

og skólastjórnanda. 

Barn sem hefur verið lagt í einelti getur átt erfitt með að hitta gerandann og því eru þolandi 

og gerandi ekki boðaðir saman í viðtal til að byrja með. 

Lífsleiknitímar/bekkjartímar eru einu sinni í viku í öllum árgöngum skólans og eru þeir nýttir 

til að tala um tilfinningar, bekkjaranda, forvarnir, einelti og fleiri mál sem tengjast góðum 

samskiptum. 

Árgangafundir eru haldnir reglulega þar sem  starfsfólk skólans ræðir hvað hægt er að gera til 

að styrkja þá nemendur sem virðast vera útundan félagslega og ráðstafanir gerðar í samræmi 

við það.  

Eineltisteymi 

Við hvern skóla skal starfa eineltisteymi sem kemur að eineltismálum og fundar reglulega. Í 

hverju teymi skulu sitja kennarar af hverju skólastigi, náms- og starfsráðgjafar, almennt 

starfsfólk og skólastjórnandi.   

 

Hin sívökulu augu 

Stjórnendur og aðrir starfsmenn skólans, ekki síst skólaliðar, hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna með því að fylgjast grannt með nemendum innan dyra og á skólalóð, vera á verði 

gagnvart einelti, notkun tóbaks og annars óæskilegs atferlis sem af og til kemur upp. Að taka 

fljótt og vel á málum við slíkar aðstæður er afar mikilvægt og það er kappkostað í 

Varmárskóla. Samstarf við forvarnarfulltrúa lögreglunnar er einnig mjög gott og gefur að 

okkar mati góða raun. 

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Eineltisaaetlun_Varmarskola.pdf 

 

23.2. Áföll og samhæfing viðbragða 

Þegar áföll, líkt og dauðsföll, slys, ofbeldi auk annarra áfalla, dynja yfir er mikilvægt að 

starfsmenn skóla séu undir það búnir að takast á við slíkar aðstæður þannig að hægt sé að 

hlúa að nemendum, kennurum og starfsfólki. Mikilvægt er að bregðast við á viðeigandi hátt 

og fylgja verkferlum hverju sinni. 

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Afallaaaetlun_Varmarskola.pdf 

 

23.3. Að vernda nemendur 

 

Sérfræðiþjónusta skóla snýr að stuðningi við nemendur og foreldra þar sem að hagsmunir 

nemenda eru hafðir að leiðarljósi auk stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólks. Stuðla skal 
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markvisst að almennri velferð nemenda og mikilvægt er að bregðast sem fyrst við 

námslegum, félagslegum og sálrænum vanda og skipuleggja kennslu og stuðning við hæfi. 

Velferð nemanda skal ávallt höfð að leiðarljósi.  
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24. Frímínútur og útivist  
 

Í eldri deild geta nemendur ráðið hvort þeir eru inni eða úti í frímínútum. Ætlast er til að allir 

nemendur yngri deildar njóti útivistar í frímínútum. Mikilvægt er að nemendur séu klæddir 

eftir veðri svo þeir geti notið útivistar. Frímínútur eru tvisvar yfir skóladaginn, 20 - 30 

mínútur í senn og fara allir nemendur skólans út á svipuðum tíma í fyrri frímínútur, en seinni 

frímínútur eru ekki á sama tíma. 

Á skólalóðinni eru nokkrir vellir, fótboltavellir, körfuboltavöllur, battavöllur, kastali, rólur, auk 

opinna svæða þar sem hægt er að stunda ýmiskonar leiki. Battavellinum er skipulega raðað 

niður á alla bekki skólans.  

Gæsla í frímínútum  

Skólinn leitast við að halda úti viðunandi gæslu í frímínútum. Alltaf eru 7-10 starfsmenn úti 

með börnunum og í sumum tilfellum fleiri. Hlutverk starfsmanna er að vera börnunum til 

halds og trausts og leitast við að koma í veg fyrir árekstra. Starfsfólk í vallarvörslu skiptir með 

sér skólalóðinni svo tryggt sé að öll svæði séu vöktuð. Starfsmaður skráir niður það sem út af 

ber ef  þörf er á og vinnur í framhaldi í samráði við umsjónarkennara eða deildastjóra.  

Nemendur í 10. bekk taka vaktir í frímínútum og aðstoða yngri nemendur í leik. Þá reyna þeir 

sérstaklega að sinna þeim nemendum sem eru einir í frímínútum. Þetta fyrirkomulag hefur 

reynst mjög vel. 

 

Vinaliðar 

Vinaliðaverkefnið er norskt að uppruna, það hefur á fáum árum náð mikilli útbreiðslu og er 

nú starfrækt í yfir 1000 skólum í Noregi. Vinaliðaverkefnið gengur út á það að hvetja 

nemendur til meiri þátttöku í afþreyingu í frímínútunum og skapa betri skólaanda. Við 

byrjuðum með 4. -6. bekk en svo er gert ráð fyrir að nemendur í 7.-10. bekk taki þátt í þróun 

Vinaliðaverkefnis í eldri deild.  Aðal markmiðið með þessu verkefni er að bjóða öllum 

nemendum skólans fjölbreyttara úrval afþreyingar í löngu frímínútum, þannig að bæði yngri 

og eldri nemendur skólans finni eitthvað við sitt hæfi. Markmið er að allir nemendur skólans 

hlakki til að mæta í skólann sinn, alla daga. 

Nemendur kjósa um vinaliða í 4. - 6.bekk. Þeir aðilar sem eru til í að taka þátt og vera 

vinaliðar fá sérstakt leikjanámskeið og leiðtogaþjálfun. Þeir sjá um að setja upp stöðvarnar í 

frímínútum á mánudögum til fimmtudags. 
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25. Frístundastarfsemi  
 

25.1. Félagsstarf á yngsta stigi:  

 

Starfrækt er frístundasel við skólann sem eru fyrir nemendur í  1. -4. bekk. Það er opið eftir 

að skóla lýkur frá kl. 13.30- 17.00 og er dagskráin sambland af frjálsum leik og klúbbastarfi.  

Öll börn í 1. og 2. bekk fara í Íþróttafjör að Varmá. Íþróttafjörið er innifalið í gjaldinu fyrir 

frístund. Í því gefst börnunum kostur á að prófa ólíkar íþróttir. 

Bekkjarkvöld eru  a.m.k. tvisvar á skólaárinu og sér umsjónarkennari um annað þeirra en um 

hitt sjá bekkjarfulltrúar. 

 

25.1. Félagsstarf á miðstigi:  

 

Bekkjarkvöld eru  a.m.k. tvisvar á skólaárinu og sér umsjónarkennari um annað þeirra en um 

hitt sjá bekkjarfulltrúar . Nemendur hafa einnig boðið foreldrum sínum í skólann til að kynna 

fyrir þeim sérstök verkefni sem lögð hefur verið mikil vinna í, svo sem þemaverkefni.  

Nemendur á unglingastigi eða Bólið hafa boðið nemendum á miðstigi upp á diskótek eða böll 

einu sinni til tvisvar á skólaárinu. 

 

25.2. Félagsstarf á unglingastigi  
Bekkjarkvöld eru  a.m.k. tvisvar á skólaárinu og sér umsjónarkennari um annað þeirra en um hitt sjá 

bekkjarfulltrúar.  Bærinn rekur félagsmiðstöðina Ból fyrir nemendur í  7. – 10. bekk í Lágafells-og 

Varmárskóla. Það er t.d. opið hús, hægt að spila billiard, borðtennis og fúsball, horfa á sjónvarpið, 

syngja í karaokee, spjalla og ýmislegt annað. Fastir liðir eru árshátíð Bólsins, söngvakeppni, 

fræðslukvöld, stjörnuleikurinn, ferðir og ýmislegt annað. 

Haldin hafa verið sérstök foreldrakvöld þar sem foreldrar eru hvattir til að mæta með unglingunum 

sínum og kynnast þeirra umhverfi og hafa gaman saman. 

Allir sem eru í 7. - 10. bekk Varmárskóla og Lágafellsskóla eru velkomnir í félagsmiðstöðvarnar.  

 

Félagsmiðstöðin Ból er opin: 

Fyrir 8. - 10. bekk Fyrir 7. bekk 

Alla virka daga frá 9:30 – 16:00 

Mánudaga og miðvikudaga frá 18:45 - 

21:45 

Annan hvern föstudag frá 18:45-21:45 

  

Alla þriðjudaga frá 9:30-16:00 

Annan hvern fimmtudag frá 17:45-

19:45 
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26. Innritun í skóla, móttaka nýrra nemenda og skólaúrsögn   
 

Innritun barna sem hefja grunnskólagöngu fer fram í byrjun mars ár hvert í gegnum Íbúagátt.  

Innritun skólaskyldra barna og unglinga sem flytjast til Mosfellsbæjar eða koma úr 

einkaskólum þarf að fara fram fyrir auglýstan tíma ár hvert.  Eins þurfa börn sem eiga 

lögheimili í Mosfellsbæ en sækja skóla í öðrum sveitarfélögum að sækja um fyrir auglýstan 

tíma ár hvert.  Mikilvægt er að kynna sér reglur um skólavist utan lögheimilis á heimasíðu 

Mosfellsbæjar. Reglur um skólavist og skiptingu skólasvæða er að finna á heimasíðu 

Mosfellsbæjar sjá; http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-

samthykktir/nanar/2011/03/02/skolavistogskiptingskolasvaeda/ 

 

Móttaka nýrra nemenda er áhersluatriði í hverjum skóla og við leggjum okkur fram um að 

taka vel á móti öllum sem hefja nám í skólanum.   

 

Þegar nám hefst í 1. bekk. 

• Nemandi er skráður í gegnum Íbúagátt 

Mosfellsbæjarhttps://ibuagatt.mosfellsbaer.is/oneportal/login.aspx.  

• Foreldrar og börn fá síðan boð um heimsókn í skólann að vori.  

• Þá er farið yfir allar almennar upplýsingar um skólann, mötuneyti, ávaxtabita, 

Frístundasel o.þ.h.. Skólahúsnæði kynnt og skoðað, farið í útikennslustofu, 

sérgreinastofur og væntanlegar heimastofur nemenda. Stoðkerfi skólans hefur síðan 

verið kynnt á sérstökum haustfundum. 

• Börn í elstu deildum leikskóla Mosfellsbæjar koma reglulega í skólann allt skólaárið 

en í Krikaskóla eru flest börnin þegar í skólanum og fá sína kynningu í samvinnu við 

deildarstjóra 

Nemendur sem byrja í skólanum eftir að skólaár er hafið. 

• Foreldrar hafa samband við stjórnendur skólans. 

• Nemanda og foreldrum er boðið í heimsókn í skólann. 

• Deildastjóri/skólastjóri tekur á móti þeim, kynnir innra starf skólans og veitir 

almennar upplýsingar um hann. 

• Skoðunarferð um skólahúsnæði, íþróttahús, sundlaug og önnur svæði sem nemandi 

þarf að sækja á skólatíma.  

• Nemandi og foreldrar hitta væntanlegan umsjónarkennara og fá stundatöflu og aðrar 

upplýsingar um bekkjarstarfið. 

Varðandi úrsögn barns úr skóla skal forráðamaður snúa sér til skólastjóra með slíkar 

upplýsingar.  Skylt 
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 er að upplýsingar um barnið berist þeim skóla sem barnið fer í.  Mikilvægt er einnig að fá 

upplýsingar um leið og þær liggja fyrir um breytingar á skólavist barna. 

 

...SKÓLI Bls. 6 

27. Námsmat, prófareglur og upplýsingar  
Sjá kafla 17.3, 17.4, og 17.5. 

 

28. Samvinna við heimili og ábyrgð foreldra/forráðamanna:  

28.1. Almennt um samvinnu heimila og skóla 

Varmárskóli leggur áherslu á gott samstarf heimilis og skóla þar sem velferð barnsins er í 

fyrirúmi. Mjög mikilvægt er að foreldrar taki þátt í skólastarfi barna sinna á öllum 

skólastigum. Það geta þeir gert með því að sýna áhuga á því sem barnið er að gera í 

skólanum, leyfa því að tjá sig um það og fylgjast með heimanámi. Þetta er ekki síður 

mikilvægt í eldri deildum en þeim yngri. Foreldrum er ávallt velkomið að taka þátt í 

skólastarfinu að höfðu samráði við umsjónarkennara og /eða skólastjórnendur og eru þeir 

hvattir til að heimsækja vinnustað barna sinna. Allir kennarar fá af hálfu stjórnenda skólans 

úthlutað tímum til foreldrasamstarfs og upplýsingagjafar til heimila.  

Fjölskylduvefurinn hjá Mentor er öllum aðgengilegur. Allir foreldrar sem eru með netfang sitt 

skráð í skólanum geta fengið sendan veflykil geta komist inná Mentor. Hægt er að birta þar 

heimavinnuáætlanir og annað sértækt bekkja- og árgangastarf, www.mentor.is. Til þess að 

samskipti heimila og skóla verði sem best er afar mikilvægt að allar upplýsingar séu réttar í 

Mentor. Foreldrar geta t.d. sent tölvupóst á starfsfólk skólans í gegnum Mentor. Nú hafa 

nemendur einnig aðgang að Mentor og því er mikilvægt að foreldrar leyfi ekki börnum sínum 

að nota foreldraaðganginn að Mentornum. 

Samvinna kennara og foreldra getur skipt sköpum um farsæla skólagöngu barnsins.  

Námskynningar  

Á hverju hausti er foreldrum boðið til námskynningar í skólanum þar að auki er foreldrum 6 

ára barna boðið á námskeið um skólagöngu barna sinna. Þar kynnir starfsfólk skólans starf 

vetrarins og svarar spurningum. Einnig geta foreldrar komið sínum hugmyndum og 

skoðunum á framfæri við kennara og skólastjórn.  

Foreldraviðtöl/samtöl 

Kennarar skólans eru með fastan viðtalstíma í viku hverri. Þá geta foreldrar leitað upplýsinga 

og komið með ábendingar og rætt málin. Foreldrar eru hvattir til að nýta sér þennan 

viðtalstíma. Foreldraviðtöl eru tvisvar á skólaárinu eftir samkomulagi. Lögð er áhersla á að 

báðir foreldrar ásamt barninu mæti í þessi viðtöl.  

Foreldarafélag 

Foreldrafélög eru frjáls starfsemi sem setur sér eigin reglur og markmið. 



Starfsáætlun Varmárskóla  

71 
 

Hlutverk foreldrafélags Varmárskóla er að vinna að velferð nemenda skólans, auka samvinnu 

heimila og skóla og stuðla að almennum framförum í skólastarfi. Félagið vinnur að því að efla 

kynni foreldra innbyrðis, styrkja menningar- og félagslíf innan skólans, koma á umræðu og 

fræðslufundum um uppeldis- og skólamál í samvinnu við skólann og koma fram með óskir og 

tillögur um breytingar.   

Félagið á einn fulltrúa í fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Tveir fulltrúar eru valdir úr hverjum 

bekk og skipa þeir fulltrúaráð. Foreldrafulltrúar úr hverjum árgangi kjósa einn úr sínum hópi 

til að sitja í stjórn.   

Skólaráð 

Samkvæmt nýjum grunnskólalögum skal nú starfa skólaráð við hvern grunnskóla. Skólaráð er 

samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð skal þannig 

skipað: Tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks, tveir fulltrúar nemenda og 

tveir fulltrúar foreldra auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun 

þess. 

 

28.2. Útivistarreglur og fleiri upplýsingar  

 

Útivistartími barna 

92. gr. Barnverndarlaga nr 80, 2002 

Börn, 12 ára og yngri, mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 20.00 nema í fylgd með 

fullorðnum. Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, skulu ekki vera á almannafæri eftir 

klukkan 22.00, enda séu þau ekki á heimferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða 

æskulýðssamkomu. Á tímabilinu 1. maí til 1. september lengist útivistartími barna um tvær 

klukkustundir. 

Aldursmörk þessa ákvæðis miðast við fæðingarár en ekki fæðingardag 

 

29. Umhverfismál í skólastarfinu (endurvinnsla, hreinsun og þrif o.fl.) Staðardagskrá 

21, viðhald leiktækja og lóðar. Reglugerð um skólamál 657/2009 

Er í vinnslu 

 

30. Ferðir í skólastarfi og kostnaður:  
 

Nánar vísast í lög um grunnskóla http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

31. gr. Kostnaður í skyldunámi. 

Kennslu í skyldunámi í opinberum grunnskólum skal veita nemendum þeim að 

kostnaðarlausu og er óheimilt að krefja nemendur eða foreldra þeirra um greiðslu fyrir 

kennslu, þjónustu, námsgögn eða annað efni sem nemendum er gert skylt að nota í námi 

sínu og samrýmist ákvæðum laga þessara og aðalnámskrá. Sama á við um nám 

grunnskólanemenda í framhaldsskólaáföngum, enda sé námið skilgreint sem hluti náms í 
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grunnskóla. Þó er opinberum aðilum ekki skylt að leggja nemendum til gögn til persónulegra 

nota, svo sem ritföng og pappír. 

 

Nú stundar grunnskólanemandi nám í framhaldsskóla sem skilgreint er sem hluti náms í 

grunnskóla, og fer þá um kostnað vegna kennslu á framhaldsskólastigi eftir ákvæðum laga 

um framhaldsskóla. Sveitarfélög greiða þá kostnað vegna námsgagna og innritunar og eftir 

atvikum efnisgjald. Um nánari framkvæmd og fyrirkomulag skal samið milli hlutaðeigandi 

grunn- og framhaldsskóla. 

[Ráðuneyti]1) er skylt að leggja grunnskólum til námsgögn í samræmi við meginmarkmið 

náms og kennslu á grunnskólastigi samkvæmt aðalnámskrá. 

Óheimilt er að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám 

eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi nemenda. Þó er heimilt að taka gjald fyrir uppihald í 

námsferðum nemenda, að höfðu samráði við foreldra. 

Ákvarðanir um gjaldtöku samkvæmt þessari grein eru kæranlegar samkvæmt fyrirmælum 47. 

gr. 

 

30.1. Skólaakstur (skólaíþróttir)  

 

22. gr. Skólaakstur. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi skólaaksturs þar sem hann á við og standa straum af 

kostnaðinum. Ráðherra setur nánari reglur1) um tilhögun skólaaksturs í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga. Skólaakstur skal vera nemendum að kostnaðarlausu. 

 

30.2. Vettvangsferðir   

 

Óheimilt er að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám 

eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi nemenda. Þó er heimilt að taka gjald fyrir uppihald í 

námsferðum nemenda, að höfðu samráði við foreldra, sbr. 31. grein grunnskólalaga um 

kostnað í skyldunámi. 

 

30.3. Skólabúðir og nemendakostnaður 

 

Í áliti, skv. 31. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla, að því að tekur til vettvangsferða segir að í 

31. gr. laga um grunnskóla kemur fram að óheimilt sé að taka gjald af nemendum vegna 

ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi þeirra. 

Þó er heimilt að taka gjald fyrir uppihald í námsferðum nemenda að höfðu samráði við 

foreldra. Óheimilt er því að láta foreldra bera kostnað vegna ferða sem tengjast beint 
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skyldunámi nemenda að öðru leyti. Grunnskólar geta því einungis tekið gjald fyrir uppihald, 

þ.e. kostnað vegna fæðis og gistingar, t.d. vegna skólabúða. 

 

 

30.4. Skólaferðalög og nemendakostnaður  

 

Með hliðsjón af framangreindu er það mat ráðuneytisins að líta verði svo á að allt skyldunám 

í grunnskólum eigi að vera nemendum að kostnaðarlausu, þar með talin ferðalög sem 

flokkast undir vettvangsnám eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi nemenda. Sjá nánar: 

http://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/grunnskolar/alit/nr/5703 

 

30.5. Valgreinar utan skóla og nemendakostnaður  

 

26. gr. Val í námi. 

Frá upphafi grunnskóla skulu nemendur eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni, 

námsaðferðir og námsgreinar, í samræmi við viðmið í aðalnámskrá grunnskóla og skipulag 

skóla. Markmiðið með því er að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi og skapa sveigjanleika 

í skólastarfi. Hluti náms getur einnig verið fjarnám og netnám. 

[Á unglingastigi, þ.e. í 8.–10. bekk, skulu nemendur velja námsgreinar og námssvið í allt að 

fimmtung námstímans samkvæmt nánari viðmiðunum sem settar eru í aðalnámskrá 

grunnskóla. Skólum er heimilt að skipuleggja mismunandi hlutfall valtíma eftir árgöngum í 

8.–10. bekk og binda valið að hluta tilteknum námssviðum.]1) 

Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla, t.d. við tónlistarskóla, 

sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi 

nemandi slíkt nám er viðkomandi sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem af 

því leiðir þótt námið njóti viðurkenningar í stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta 

tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem 

nám, enda falli það að markmiðum skólastarfs. 

Grunnskólanemendur eiga rétt á að stunda nám í einstökum námsgreinum á 

framhaldsskólastigi meðan þeir eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt fullnægjandi færni.2) 

Skólastjóri í grunnskóla veitir nemanda heimild til slíks náms utan skólans samkvæmt 

viðmiðum sem sett skulu í aðalnámskrá. Ákvörðun skólastjóra samkvæmt þessari málsgrein 

lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga. 

Heimilt er að kæra synjun um mat á námi eða beitingu heimildar samkvæmt þessari grein 

eftir fyrirmælum 47. gr. Í úrskurði getur [ráðuneytið]3) lagt fyrir skólastjóra grunnskóla að 

veita nemanda heimild til náms á framhaldsskólastigi skv. 4. mgr.  
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31. Skólahúsnæði, öryggismál og skemmdir: 
 

Skólinn er vinnustaður barna og því er mikilvægt að nemendur njóti þar öryggis og 

þeirrar verndar sem velferð þeirra krefst. Reglugerð nr. 657/2009 um gerð og búnað 

grunnskólahúsnæðis og skólalóða er sett á grundvelli 20. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. 

Í reglugerð nr. 655/2009 um starfsemi leikskóla er fjallað í 3. gr. um skólahúsnæði, skólalóð 

og búnað en samkvæmt fyrrnefndu ákvæði skal húsnæði, skólalóð og allur búnaður uppfylla 

kröfur laga um leikskóla nr. 90/2008, reglugerðar nr. 655/2009, aðalnámskrá leikskóla og 

laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Einnig ber að 

uppfylla kröfur heilbrigðis- og byggingaryfirvalda til slíkra mannvirkja. 

Reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim nr. 942/2002 gildir 

fyrir öll leiksvæði innan dyra sem utan, skipulögð fyrir leik barna svo sem í eða við 

leikskóla, grunnskóla eða gæsluvelli. Hún gildir jafnframt fyrir leiksvæði sem börn eiga 

greiðan aðgang að eða ætluð eru börnum, svo sem í eða við fjölbýlishús, frístundahús, 

tjaldsvæði, verslunarhúsnæði og samkomustaði. Reglugerðinni er ætlað að stuðla að öryggi 

barna og annarra með því að tryggja að leikvallatæki og leiksvæði séu hönnuð, frá þeim 

gengið og þeim haldið við á öruggan og viðurkenndan 

hátt.  http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9 

 

31.1. Almennar umgengnisreglur  

Neytendastofa hefur eftirlit með því að leikvallatæki á markaði uppfylli kröfur um öryggi, en 

heilbrigðisnefndir sveitafélaga hafa eftirlit með leiksvæðum og leikvallatækjum í notkun. 

Gerð er krafa um að rekstraraðili setji upp innra eftirlit á leiksvæðum og er það þrískipt: 1) 

Reglubundin yfirlitsskoðun sem fram fer daglega eða vikulega, fer eftir álagi og felst í að 

greina strax hættu vegna skemmdarverka, veðrunar og slits. 2) Rekstrarskoðun á eins til 

þriggja mánaða fresti felst í verklegri yfirferð og viðhaldi. 3) Árleg aðalskoðun fagaðila þar 

sem gerð er heildarúttekt á öryggi leikvallatækja, yfirborðsefna og leiksvæðinu 

öllu.  http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9 

Starfsmenn sem verða varir við skemmdir eða slit á búnaði skólans skulu koma þeim 

upplýsingum án tafar til stjórnenda eða til þess bærra aðila innan skólans.  Skólinn tilkynnir 

málið til umsjónarmanns fasteigna sem sér um úrvinnslu og að kalla til þá sem þarf.  Ef 

óeðlilegur dráttur verður á úrlausn ber skólastjóri ábyrgð á að kalla til viðgerðarmenn eða 

loka svæðinu ella þannig að ekki skapast hætta af.  
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31.2. Reglur um íþróttahús og sundlaug  

 

Reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr. 814/2010 gildir um búnað, hreinlæti, 

aðbúnað, öryggi og mengunarvarnir á sund - og baðstöðum.   

Um sundkennslu fer samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Dýpi þess svæðis laugar sem 

notað er við sundkennslu yngri barna en 8 ára og ósyndra skal vera á bilinu 0,70-1,05 m. 

Þar sem hópar barna undir 10 ára aldri eru saman komnir skulu ekki fleiri en 15 börn vera í 

umsjá hvers kennara eða ábyrgðarmanns hóps sem, ásamt laugarverði, er ábyrgur fyrir 

hópnum.  

Sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu ávallt gæta þess í samvinnu við 

starfsfólk sund- og baðstaða að nemendur fari ekki að laug á undan þeim. Sundkennarar, 

sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu aldrei víkja frá laug fyrr en allir nemendur/iðkendur 

yngri en 15 ára eru farnir inn í búnings- eða baðklefa. Þau varúðaratriði sem hvíla á 

laugarverði hvíla einnig á kennara, þjálfara og leiðbeinanda varðandi nemendur og 

iðkendur. 

Starfsmenn sem sinna laugargæslu, sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu 

hafa náð 18 ára aldri. Starfsmenn sem sinna laugargæslu skulu árlega standast hæfnispróf 

samkvæmt III. viðauka. http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9 

 

31.3. Öryggismál, skemmdir og ábyrgð  
 

Hver nemandi ber ábyrgð á eigin framkomu og munum.  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. Nemendum í eldri deild er boðið að leigja 

læsta skápa þar sem hægt er að geyma verðmæta hluti.  

 

 

32. Skólasafn og útlán náms- og kennslugagna  
 

Í Varmárskóla er bókasafn í báðum deildum skólans, yngri og eldri deild. Megináhersla 

safnanna er að þjónusta nemendur og starfsfólk skólans með útlánum, upplýsingaþjónustu 

og vinnuaðstöðu. Útlán á náms- og kennslugögnum fara í gegnum söfnin og er lögð áhersla á 

að þau séu aðgengileg nemendum.  Einnig er einnig hægt að fá lánuð skáldverk, fræðirit, 

mynddiska, tímarit og spil. Í eldri deild er aðstaða fyrir tölvu- og verkefnavinnu og býðst 

nemendum aðstoð við upplýsingöflun og bókaval. Nemendur í 7. bekk fá safnfræðslu þar 

sem þeim er kennt að nota safnið og leita að upplýsingum sem samræmist 7. gr. 

bókasafnalaga nr. 150. 
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Á  safninu í eldri deild starfar bókasafns- og upplýsingafræðingur sem sér um almenna 

afgreiðslu, tengingu safnkosts í Gegni, merkingu og plöstun, grisjun og endurnýjun safnkosts 

og val og innkaup gagna. Opnunartími safnsins er kl. 8:10-15:00. Á safninu í yngri deild er 

starfsmaður sem sér um hið sama.  Sjá  Bókasafnalög 2012 nr. 150 28. desember 

http://www.althingi.is/dba-

bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagas/143a/2012150.html&leito=sk%F3las%F6fn\0sk%F3la

safn\0sk%F3lasafna\0sk%F3lasafnanna\0sk%F3lasafni\0sk%F3lasafninu\0sk%F3lasafni%F0\0

sk%F3lasafns\0sk%F3lasafnsins\0sk%F3las%F6fn\0sk%F3las%F6fnin\0sk%F3las%F6fnum\0sk

%F3las%F6fnunum#word1 

 

33. Skólamáltíðir, nesti og matarmenning í skóla  
 

Mosfellsbær hefur samþykkt samræmda stefnu um skólamötuneyti leik- og grunnskóla í 

samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar.  

 

Í Mosfellsbæ er lögð áhersla á að í skólamötuneytum bæjarins njóti skólabörn fjölbreyttrar 

fæðu í hæfilegu magni, að matvælin séu fersk og rík af næringarefnum, og að þau séu í háum 

gæðaflokki. Lögð er áhersla á að farið sé eftir ráðleggingum Lýðheilsustöðvar hvað varðar 

fæðuval, næringargildi og skammtastærðir. Sjá nánar á heimasíðu Mosfellsbæjar; 

http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/ 

Varmárskóli fjárfesti í salatbar fyrir nemendur og starfsfólk Varmárskóla. Salatbarinn var 

tekinn í notkun í febrúar 2015. Fyrst í stað er hann opinn frá mánudögum til miðvikudags og 

velja nemendur þá hvort þeir fari í aðalmatinn eða í súpu og salat. 

 

Nesti barna skal vera hollt og næringarríkt fyrir vaxandi börn.  Nesti má ekki innihalda þekkta 

ofnæmisvalda vegna barna í skólanum með ofnæmi s.s. kiwi og hnetur.  Önnur ofnæmi sem 

upp koma verða tilkynnt til foreldra hverju sinni. 

 

34. Stjórnsýsla skólastarfsins og kæruleiðir  
 

Stjórnsýslulögin eru grundvallarlög um framkvæmd stjórnsýslu. Í lögunum er að finna 

almennar reglur um meðferð stjórnsýslumáls, þ.á.m. um andmælarétt, reglur um birtingu 

ákvörðunar, rökstuðning, afturköllun ákvörðunar, stjórnsýslukærur og fleira. 

Lögin fela í sér lágmarkskröfur sem gera verður til stjórnsýslunnar. Það hefur m.a. þá þýðingu 

að stjórnsýsla sveitarfélaga má ekki fela í sér lakari rétt fyrir borgara en lögin gera ráð fyrir en 

hins vegar geta sérákvæði laga eða samþykkta sveitarfélaga gert strangari kröfur til 

stjórnsýslunnar en felast í lögunum. 

Sjá nánar reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins 
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http://www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/ 

Í reglugerðinni er fjallað um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagins. Reglugerðin tekur til 

skólabrags, agamála, eineltismála, ábyrgðar og skyldna aðila skólasamfélagsins og 

málsmeðferðar þegar misbrestur verður á.  

Markmið reglugerðarinnar er m.a. að nemendur geti notið bernsku sinnar í skólastarfi, notið 

hæfileika sinna og séu öryggir í öllu starfi á vegum skólans og að allir í skólasamfélaginu 

kappkosti í sameiningu að stuðla að og viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag 

þar sem öryggi, vellíðan, heilbrigði og jákvæð samskipti eru höfð að leiðarljósi.  Einnig er 

markmiðið að stuðla að góðu samstarfi og samráði milli foreldra og skóla um nám nemenda, 

hegðun og samskipti. 

 

Setja skal skólareglur í hverjum grunnskóla með skýrum viðbrögðum við brotum á reglunum 

og að úrræði og viðbrögð stuðli að jákvæðri hegðun og miði að því að rækta persónuþroska 

og hæfni nemenda. Reglurnar skulu árlega kynntar nemendum og foreldrum þeirra og birtar 

í starfsáætlun.  Í skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, 

stundvísi, ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur. 

Fjallað er um starf grunnskóla gegn einelti, en allir skólar skulu hafa heildstæða stefnu til að 

fyrirbyggja og bregðast við líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi og félagslegri einangrun. 

Skólar skulu setja sér aðgerðaáætlun gegn einelti með virkri viðbragðsáætlun til að takast á 

við eineltismál í skólanum. Aðgerðaáætlun gegn einelti er hluti af skólanámskrá og skal kynnt 

sérstaklega og birt opinberlega. Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal aðstoða skóla í tengslum við 

aðgerðir gegn einelti og úrlausn einstakra mála eftir því sem þörf krefur.  

Á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis skal vera sérstakt fagráð í eineltismálum 

sem starfar á landsvísu og foreldrar eða skólar geta óskað eftir aðstoð þess ef ekki tekst að 

finna viðunandi lausn innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og aðkomu 

sérfræðiþjónustu. 

Fjallað er um líkamlegt inngrip í málum nemenda vegna óásættanlegrar og/eða skaðlegrar 

hegðunar nemenda.  Áréttað er að starfsfólki skóla sé óheimilt að beita líkamlegum 

refsingum og líkamlegu inngripi í refsingarskyni.  Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi 

nemanda leiði af sér hættu fyrir samnemendur og/eða starfsfólk skóla þá ber starfsfólki 

skylda til að bregðast tafarlaust við slíku með líkamlegu inngripi til að stöðva 

nemandann.  Ávallt skal þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til í 

samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Einnig er ítrekað að jafnræðisregla 11. gr. 

stjórnsýslulaga skuli höfð í heiðri við öll agabrot, svo og ákvæði stjórnsýslulaga um 

andmælarétt, meðalhóf og rannsóknar- og upplýsingaskyldu.   Í hverjum grunnskóla skulu 

vera til verklagsreglur unnar af starfsfólki skóla vegna tilvika þegar nauðsynlegt er að grípa til 
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tafarlausra aðgerða þegar stöðva þarf óásættanlega hegðun nemanda, bregðast við 

hótunum eða ef rökstuddur grunur er um að nemandi sé undir áhrifum vímuefna.  

Starfsfólk Varmárskóla hefur fengið þjálfun frá Brúarskóla um líkamlegt inngrip og eru að 

vinna að ferlum  tengdum þeim. Inngripin eru þjálfuð 2-3 sinnum á skólaári og er sérstakt 

teymi sem kemur að þessum málum innan skólans. 

 

2. Miðlun og meðferð upplýsinga 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=07ae16ca-cead-4338-9738-5e8705492543 

Reglugerð nr. 897 um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt 

foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín.  

Reglugerðin tekur til öflunar, meðferðar, miðlunar og vörslu upplýsinga um nemendur í 

grunnskólum sem hafa fylgt barni úr leikskóla og um rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum 

um börn sín, sbr. 18. Gr laga nr. 91/2009 um grunnskóla og sbr. Lög um Þjóðskjalasafn nr. 

66/1985 með óorðnum breytingum. 

 

3. Upplýsingalög  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996050.html 

Upplýsingalög nr. 50/1996 gilda m.a. um stjórnsýslu sveitarfélaga.  

Lögin fela í sér reglur um upplýsingarétt almennings að upplýsingum og upplýsingarétt aðila 

um upplýsingar er varða hann sjálfan. Í lögunum er að finna nánari reglur um hvernig 

upplýsingaréttinum skuli fullnægt, s.s. um rétt til ljósrita og afrita og ákvæði um 

úrskurðarnefnd um upplýsingamál sem hægt er að vísa málum til ef ágreiningur rís um 

framkvæmd upplýsingalaga. 

 

35. Tilkynningar (veikindi, leyfi. kvartanir) til skóla  

 

• Tilkynningar um veikindi barna í skóla skulu berast að morgni ýmist með síma eða í 

gegnum Mentor-skráningar. 

• Tilkynningar um veikindi starfsmanna skulu berast að morgni með síma til skrifstofu 

skólans eða stjórnenda. 

• Óskir um leyfi barna skulu berast til deildarstjóra/umsjónarkennara viðkomandi 

barns.  Ef um lengra leyfi en 3 daga er að ræða þarf að sækja formlega um leyfi til 

skólastjórnenda í tölvupósti eða á þar til gerðu eyðublaði. 

• Óskir um leyfi starfsmanna skulu lagðar fram skriflega með minnst viku fyrirvara til 

stjórnenda. Ef um lengri leyfi er að ræða s.s. ársleyfi vegna náms þarf beiðni að berast 

í mars ár hvert. 

• Kvartanir til skóla skulu berst svo fljótt sem auðið er þannig að hægt sé að bregðast 

við.  
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• Móta þarf ferli innan skólanna til að skrá niður kvartanir og ábendingar sem berast. 

 

 

36. Trúarbragðafrelsi og trúmál í skólastarfinu  

Reglur um samskipti leik- og grunnskóla Mosfellsbæjar og trúfélaga 

1. 

a. Leggja ber áherslu á mikilvægi vandaðrar trúarbragðafræðslu. Þættir í slíkri fræðslu 

geta verið vettvangsheimsóknir til trúfélaga og/eða að fulltrúum þeirra sé boðið í 

kennslustund til að fræða um trú sína og trúfélag. 

b. Mikilvægt er að fræðsla þessi sé gerð á vegum skólans og í þeim tilgangi að fræða 

nemendur um tiltekin trúarbrögð, inntak þeirra, helgidóma og siði en feli ekki í sér 

innrætingu tiltekinna trúarskoðana eða tilbeiðslu. 

c. Vettvangsheimsóknir til trúfélaga og heimsóknir fulltrúa  þeirra í skóla skulu taka mið 

af ofangreindu og vera innan ramma aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla. 

2. 

a. Heimsóknir í kirkjur í tengslum við stórhátíðir kristninnar telst hluti af fræðslu um 

trúarhátíðir og menningarlega arfleifð þjóðarinnar. 

b. Gæta þarf þess að foreldrar og skólaráð séu upplýstir tímanlega um námstilhögun, 

námsefni og vettvangsferðir. Sama gildir um leik- og framhaldsskóla þar sem það á við. 

3. 

a. Skóli og önnur uppeldisstarfsemi þarf að taka mið af vaxandi fjölmenningarlegum 

áhrifum með því að fagna fjölbreytni mannlífsins og leggja áherslu á virðingu fyrir 

einstaklingnum. Skólinn er fyrir öll börn, óháð andlegu eða líkamlegu atgervi, uppruna, 

menningu, kyni eða trú. 

Í því felst að gætt sé  jafnræðis þar sem margvíslegar skoðanir, og mismunandi þarfir séu 

eðlilegur hluti af daglegu skólastarfi, sem mótast af viðhorfum og viðmóti sem þannig 

stuðlar að vináttu, vinsemd og virðingu. 

b. Um almenna kynningu eða auglýsingar á starfsemi trúfélaga í skólum skulu gilda sömu 

reglur og um kynningu annarra félagasamtaka. 

 

37. Tölvu- og samskiptatækni í skóla:  
 

37.1. Reglur um tölvunotkun í skóla  

1. Tölvubúnaður Varmárskóla er eign skólans og einungis ætlaður til náms, kennslu, 
kynninga og annars er samræmist markmiðum skólans. 

2. Allir nemendur skólans hafa eigið notandanafn og netfang hjá skólanum. 
3. Handhafi notandanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess og verður 

að muna að skrá sig út í hvert skipti sem hann yfirgefur vinnusvæði. 
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4. Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum 
nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt. 

5. Neysla matar og drykkja er bönnuð nálægt tölvubúnaði skólans. 
6. Komi nemendur með fartölvur í skólann eru þær alfarið á ábyrgð nemendanna og 

skal öll notkun þeirra vera í fullu samráði við viðkomandi kennara. Óheimilt er að 
tengja fartölvur nemenda við net skólans og nota til annars en náms. 

Óheimilt er: 

• Að misnota notandanafn og lykilorð annarra. 

• Að fara ólöglega inn á net og tölvur í eigu annarra. 

• Að breyta vinnuumhverfi á tölvum, eins og bakgrunni, skjáhvíld og táknmyndum. 

• Að setja inn, breyta, afrita eða fjarlægja vélbúnað, hugbúnað eða gögn sem eru í eigu 
skólans án samþykkis kennara og tölvuumsjónarmanns. 

• Að senda keðjubréf og annan ruslpóst. 

• Að hlusta á tónlist, útvarp eða horfa á sjónvarp í gegnum netið nema það sé lagt fyrir 
sem námsefni af kennara eða með leyfi hans. 

• Skemmi nemandi búnað skólans þarf forráðamaður hans að bæta tjónið. 

• Brot á þessum reglum getur leitt til lokunar á aðgangi viðkomandi nemanda að 
tölvuneti skólans og getur orðið að lögreglumáli sé brotið alvarlegt 

37.2. Reglur um farsímanotkun í skóla  

 

Farsímanotkun er bönnuð í kennslustundum í Varmárskóla nema með sérstöku leyfi kennara. 

Bannað er að hringja á skólatíma nema í anddyri nemenda. 

 

37.3. Önnur viðfangsefni eftir atvikum (upptökur af skólastarfi)  

 

Upptökur eru bannaðar í skólanum nema með sérstöku leyfi starfsmanna. 

 

Kaflinn er í vinnslu. 

 

38. Umferðarmál í og frá skóla (ganga, hjól og önnur farartæki)  
 

22. gr. grunnskólalaga. Skólaakstur. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi skólaaksturs þar sem hann á við og standa straum af 

kostnaðinum. Ráðherra setur nánari reglur um tilhögun skólaaksturs í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga. Skólaakstur skal vera nemendum að kostnaðarlausu. 

 

Skólaakstur nemenda við Varmárskóla  

Þeir nemendur skólans sem búa í meira en 1,5 km fjarlægð frá skóla eða njóta aksturs skv. 

nánari ákvörðun fræðsluyfirvalda geta tekið skólabílinn að morgni. Heimferðir í skólalok eru 

ýmist með skólabílum eða með almenningsvögnum og fá nemendur afhenta farmiða í 
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skólanum. Áætlun skólabílsins má sjá á heimasíðu skólans 

www.varmarskoli.is/Umskolann/Skolabilar/ 

Stuðningsfulltrúar fylgja nemendum í skólabíl í fyrstu ferðum í lok dags. 

 

Ef vagn er fullur eiga þeir forgang sem lengst eiga að fara, en annar vagn kemur kl. 14.40. 

Vagnar sem aka kl. 13.45 og 14.25 fara í Helgafellshverfi,eingöngu er stoppað við 

Brekkukot/Gerplustræti. Börn í Löndum og Ásum eru í göngufæri við Varmárskóla. Þau sem 

búa efst í hverfinu er heimilt að fá far í Gerplustræti og ganga þaðan. 

 

Til foreldra og forráðamanna nemenda í Varmárskóla: 

Skólaakstur að morgni er með skólabíl. Skólabílar sækja nemendur úr Reykjahverfi, ofan 

Reykjalundarvegar. Einnig ekur skólabíll í Mosfellsdal. Þeir sem eiga rétt á skólaakstri eru þeir 

sem eiga heima í 1,5 km fjarlægð frá skólanum eða fjær og búa í skólahverfi Varmárskóla. 

Skemmri vegalengd telst vera í göngufæri við Varmárskóla. Þeir sem ljúka skóla samkvæmt 

fastri stundatöflu fyrir eða eftir ofangreinda tímasetningar geta fengið úthlutað 

strætisvagnamiðum á skrifstofu skólans.  

Eftirfarandi götur eru í 1,5 km. fjarlægð eða fjær frá Varmárskóla og eru á skólasvæði 

Varmárskóla skv. samþykkt bæjarstjórnar Mosfellsbæjar á 419. fundi þann 11. maí 2005. 

Nemendur sem búa við þessar götur eiga rétt á skólaakstri: Engjavegur, Furubyggð, 

Grenibyggð, Krókabyggð, Lindarbyggð, Reykjabyggð, Reykjamelur og Reykjavegur. Einnig 

nemendur sem búa í húsum utan gatnakerfis og eru í meira 1,5 km. fjarlægð frá skólanum, 

þar með talið nemendur úr Leirvogstungu og Mosfellsdal. 

 

REGLUR FYRIR NEMENDUR UM SKÓLABÍLA 

• Myndið einfalda röð við biðstöð skólabílsins, ekki of nálægt gangstéttarbrún. 

• Bíðið þar til skólabíllinn hefur numið staðar.  

• Gangið í einfaldri röð inn í skólabílinn.   

• Farið eins aftarlega í bílinn og unnt er.  

• Gangið vel um skólabílinn.   

• Allar stympingar eru óheimilar.   

• Standið ekki hjá vagnstjóra eða ræðið við hann meðan á akstri stendur.   

• Nemendur skulu hlýða vagnstjóra og gæslumanni.  

• Þegar farið er úr skólabílnum á biðstöð skal ekki fara yfir götu fyrr en bíllinn er farinn.   

• Ef nemendur fara ekki eftir settum reglum eiga þeir á hættu að fá ekki að ferðast með 

bílnum. 

 

Mjög gott væri ef foreldrar/forráðamenn gætu öðru hverju fylgt börnum sínum í 

skólabílnum.   

 

Gæsla í skólabíl.  Gæsla er í fjölmennustu skólabílunum á heimleið kl. 13:50 og 14:25. Þeir 

sem eru í gæslu sjá til þess að nemendur fari eftir reglum sem gilda í skólabílnum. 
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39. Útleiga (skápar, aðstaða, tæki og ábyrgð o.fl.)  
 

Nemendaskápar – reglur og skilmálar  

Nemendum í 7. – 10. bekk Varmárskóla stendur til boða afnot af nemendaskáp þar sem 

geyma má íþróttatöskur, námsgögn sem ekki er verið að nota o.fl.  Í upphafi vetrar eru allir 

skápar hreinir og yfirfarnir. Í byrjun 7. bekkjar (eða i upphafi) greiða nemendur 1800 kr. sem 

er gjald fyrir skápinn alla skólagönguna og fá þá afhentan lykil. Nemandi ber alfarið ábyrgð á 

lyklinum og týnist lykillinn þarf að tilkynna það til skólaliða. Þurfi nemandi nýjan lykil er það 

gegn gjaldi. 

Nemendur í 10. bekk skulu tæma skápa sína  og skila að vori.  

 

Nemendur eiga að ganga vel um skápinn sinn og sjá til þess að hann sé alltaf læstur. Ef þetta 

er ekki virt missir nemandinn rétt sinn til skápanotkunar. Nemendur skulu ekki geyma 

verðmæti s.s. farsíma og peninga í skápunum. Skólinn ábyrgist ekki verðmæti sem kunna 

tapast í skólanum.  Nemendur geta hvenær sem er átt von á því að skápur þeirra verði 

skoðaður í fylgd starfsmanns skólans.  Skólinn áskilur sér allan rétt til leitar í 

nemendaskápum ef nauðsyn krefur s.s. ef grunur leikur á að öryggi nemenda sé í húfi eða að 

ólögmætir hlutir leynist í nemendaskáp.   

Skáparnir eiga alltaf að vera lokaðir og læstir þegar eigandi er ekki nærri. 

 

Útleiga 

Hátíðarsalur og stofur skólans eru leigðar út til fyrirtækja t.d. fyrir sýningar, námskeið eða 

fundarhöld skv. ákv. skilmálum sem settir eru af Eignarsjóði Mosfellsbæjar.  

 

Leiguskilmálar 

a. Leigutaki ber ábyrgð á húsnæðinu og öllum búnaði þess á meðan á leigutíma stendur 

og skuldbindur sig til þess  að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, eða 

þeirra sem dveljast í húsnæðinu á leigutímanum.  Leigutaka ber að tilkynna strax um 

allar skemmdir sem verða kunna. 

b. Húsnæðinu skal skila hreinu í sama ásigkomulagi og tekið var við því og ganga frá 

hverjum hlut á sinn stað. 

c. Komi í ljós að umgengni hefur verið slæm um húsnæði skólans sem leigutaka var leyft 

að ganga um, skal leigutaka gert viðvart og óskað eftir úrbótum. 

d. Ef ítrekaðar athugasemdir vegna slæmrar umgengni leigutaka bera ekki árangur fellur 

viðkomandi samningur úr gildi 

 

 

 

40. Öryggismál í skóla og fasteignaumsjón 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út Handbók um velferð og öryggi barna í 

grunnskólum sem kom út í desember 2014. 

(http://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2014/Drog-ad-handbok-um-oryggi-og-

verlferd-barna-i-grunnskolum-okt.-2014.pdf) Hún er unnin í samvinnu mennta- og 

menningarmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga með hliðsjón af reglugerð um 

gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr. 657/2009. Handbókin er hugsuð sem 

stuðningur við sveitarfélögin að útbúa eigin handbók og munu grunnskólar Mosfellsbæjar 

hafa hana til grundvallar. Nefnd hefur verið kölluð til starfa á vegum Mosfellsbæjar til að 

móta handbók fyrir grunnskóla Mosfellsbæjar og er stefnt að hún verði tilbúin haustið 2015.  

 

Áfram er Varmárskóli með eigin öryggisáætlun sem sjá má á heimasíðu skólans:  

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Oryggisaaetlun_uppfaerd.pdf 

 

 

III. Stoðþjónusta  
 

Við framkvæmd sérfræðiþjónustu er lögð áhersla á:  

• Forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda 

• Snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, félagslegs og 

sálræns vanda með  áherslu á að nemendur fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum 

án aðgreiningar 

• Að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda 

• Að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og grunnskólum og 

starfsfólk þeirra. 

• Stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu 

 

50. Sérfræðiþjónusta sveitarfélags varðandi grunnskólanemendur 
 

Í grunnskólalögum er kveðið á um að skólinn skuli haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við eðli og þarfir hvers nemanda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Samkvæmt lögum 

eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og sveitarfélögum er skylt að sjá 

öllum nemendum fyrir viðeigandi kennslu. 

 

Samkvæmt reglugerð nr. 584/2010 er markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga að  

kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í 

skólastarfi.  Sérfræðiþjónusta tekur annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- 

og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk 

þeirra.  Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti 
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leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar 

og aðstoð við störf sín eftir því sem við á.  

 

50.1. Hlutverk og viðfangsefni sérfræðiþjónustu gagnvart nemendum í grunnskólum  

 

Sérkennsla eða stuðningur við nám getur verið með ýmsu móti, svo sem: 

 

• Kennsla nemenda með einstaklingsnámskrá. Kennsla sem felur í sér verulega 

breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/ eða kennsluaðstæðum. 

• Stuðningsmiðuð kennsla þar sem ekki er vikið verulega frá bekkjarnámskrá.  

o Nemendur sem þurfa sérstakar áherslu í kennslu og þjálfun vegna 

námsörðugleika, eða annarra líkamlegra örðugleika. 

o Bráðgerir nemendur, sem þurfa nám við hæfi. 

• Nýbúafræðsla, ætluð nemendum sem hafa annað tungumál en íslensku að 

móðurmáli eða hafa dvalið langdvölum erlendis. 

• Nemendur geta fengið sérkennslu samkvæmt greiningu sérfræðinga og greinandi 

skimunar, prófum, ábendingum ýmissa aðila, svo sem leikskólakennara, 

talmeinafræðings, kennara, deildarstjóra og foreldra. 

• Að vori ræða sérkennarar við umsjónarkennara um stöðu nemenda og meta 

sameiginlega þörf fyrir sérkennslu á komandi skólaári.  

 

50.2. Fagþjónustan:  

Er í vinnslu  

 

50.2.1. Náms- og starfsráðgjöf  

 

Náms- og starfsráðgjafar skóla standa vörð um velferð og hagsmuni allra nemenda ásamt því 

að vera trúnaðarmenn þeirra. Þeir starfa með nemendum, forráðamönnum, kennurum, 

skólastjórnendum og öðru starfsfólki skólans að málum er snúa að námi, líðan og 

framtíðaráætlunum nemenda. Þeir sitja teymisfundi vegna nemenda ýmist með foreldrum, 

kennurum, sálfræðingum, læknum og öðrum sem að nemendum koma. Náms- og 

starfsráðgjafi veitir nemendum ráðgjöf um námstækni og skipulögð vinnubrögð og aðstoðar 

þá sem standa frammi fyrir vali á námsgreinum og framhaldsskóla. Þá veitir náms- og 

starfsráðgjafi persónulega ráðgjöf og stuðning m.a. vegna erfiðara samskipta, kvíða og 

eineltis, hvort sem er til einstaklinga eða hópa. Einnig sinnir náms- og starfsráðgjafi ýmiss 

konar fræðslu og forvarnarstarfi m.a. gegn vímuefnum, um netnotkun og einelti. 

Námsráðgjafar eru talsmenn nemenda og bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra. 

 

50.2.2. Nemendaverndarráð  
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Samkvæmt grunnskólalögum nr. 91/2008 er starfrækt nemendaverndarráð í skólanum.  

Það starfar samkvæmt reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik-- 

og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. 

Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við  

nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera  

skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. 

Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra nemenda og forvarnarstarfs. 

 

Nemendaverndarráð fjallar um úrræði í málum nemenda sem til þess er vísað og  

ákveður til hvaða úrræða og aðgerða verði gripið og hverjir taka verkefnin að sér.  

Leitast er við að taka málefni fyrir eins skjótt og hægt er eftir að beiðni berst.  

Nemendaverndarráð skráir stöðu málsins, fjallar um það faglega, leggur fram tillögur og  

fylgist með framvindu mála. Ráðið getur kallað á sinn fund þá aðila innan skólans og utan  

sem það telur að geti upplýst sig um ákveðin málefni. Full trúnaðarskylda fundarmanna gildir  

á öllum fundum nemendaverndarráðs. 

Fundir eru bókaðir og farið með allar upplýsingar samkvæmt reglum um meðferð  

trúnaðargagna. Í nemendaverndarráði sitja jafnan þeir sem koma að stoðþjónustu skólans;  

námsráðgjafi, sérkennari, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur auk skólastjóra eða annars  

stjórnanda innan skólans. 

 

50.2.2.1. Hlutverk – barnavernd  

 

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Það er gert með því 

að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum 

þegar það á við. Með börnum er átt við einstakling innan 18 ára aldurs. 

 

Þjónustan er í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002 og önnur lög, eftir því sem við á 

hverju sinni. Fjölskyldunefnd fer með málefni samkvæmt barnaverndarlögum og starfsmenn 

fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. 

 

50.2.2.2. Starfsreglur  

 

Tilkynning 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 leggja þær skyldur á almenning að gera barnaverndarnefnd 

viðvart ef þess verður vart að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni 

eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu, er skylt að tilkynna það 

fjölskyldunefnd. Sérstakar skyldur eru lagðar á lögreglu og þá sem hafa afskipti af börnum 

svo sem kennara, dagmæður, presta, lækna, ljósmæður, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og 
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félagsráðgjafa um að tilkynna slík mál til barnaverndarnefndar. Starfsmenn fjölskyldudeildar 

taka við tilkynningum í síma 525 6700 og utan dagvinnutíma tekur 112 við tilkynningum. 

 

Nafnleynd 

Sá sem tilkynnir um vanrækslu barns eða óviðunandi misfellur á uppeldi þess getur óskar 

nafnleyndar. Það á þó ekki við gagnvart barnaverndarnefnd og starfsmönnum nefndarinnar. 

 

Könnun máls 

Þegar borist hefur tilkynning eða upplýsingar um að barn eða ófætt barn kunni að vera í 

hættu, er fyrst kannað hvort um rökstuddan grun er að ræða. Í flestum tilvikum hefst könnun 

hjá þeim sem best þekkja til, þ.e. foreldrum barnsins og barninu sjálfu. Í framhaldi af því er 

leitað upplýsinga hjá öðrum sem þekkja barnið, um líðan þess og aðstæður. Foreldrum er í 

flestum tilfellum greint frá því að haldið sé uppi fyrirspurnum um barn. 

 

Þagnarskylda 

Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um 

einkamál þeirra sem njóta þjónustu sviðsins. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi 

láti af störfum. 

 

Áfrýjun 

Foreldrar barns eða aðrir þeir, sem eru barninu nákomnir geta skotið úrskurði 

barnaverndarnefndar til kærunefndar barnaverndarmála. Kærunefnd barnaverndarmála er 

til húsa í félags- og tryggingamálaráðuneytinu í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, sími 545 8100. 

  

Úrskurði skal skotið til kærunefndar innan fjögurra vikna frá því að viðkomandi var gert 

kunnugt um úrskurð nefndarinnar. Málskot frestar ekki framkvæmd ákvörðunar.  

 

50.2.2.3. Samstarf við aðstandendur  

 

Skólinn þarf að eiga samstarf við aðstandendur barna.  Mikilvægt er að skólastjóri eða annar 

starfsmaður skólans sem til þess velst tilkynni foreldrum um áætlaða tilkynningu til 

barnaverndar.  Einu tilfellin sem eru undanskilin eru ef starfsmenn skóla og eftir atvikum 

barnaverndarstarfsmenn telja að barnið sé í bráðri hættu. 

 

50.2.3. Nýbúafræðsla og túlkaþjónusta:  

 

Lögð er áhersla á að börnin nái góðumsamskiptum við aðra í skólanum.  Unnið er í hópi 

barnsins með grunnorðaforða sem þarf til samskipta, náms og leiks.  Mat er lagt á framþróun 

hvers barns í samstarfi við foreldra. 
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Til að foreldrar geti gætt hagsmuna barna sinna og gagnkvæm upplýsingagjöf milli foreldra 

og skóla sé greið er foreldrum sem ekki tala íslensku eða nota táknmál tryggð túlkun á 

upplýsingum sem taldar eru nauðsynlegar vegna þessara samskipta.  

 

Túlkar eru kallaðir til í foreldraviðtöl og önnur viðtöl í samstarfi við foreldra.  Foreldrar geta 

komið með eigin túlk ef þeir óska og skólinn getur einnig útvegað túlk.  Leikskólar í 

Mosfellsbæ hafa komið sér upp samstarfi varðandi túlkaþjónustu með þátttöku erlendra 

starfsmanna sem tala mjög góða íslensku og hafa þekkingu og skilning á skólastarfinu. 

 

50.2.4. Sálfræðiþjónusta:  

 

Sálfræðiþjónusta er starfrækt samkvæmt ákvæðum í lögum um grunnskóla og leikskóla og 

nánar er kveðið á um útfærslu í reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla. Sálfræðingur situr 

fundi nemendaverndarráðs. 

Markmið sálfræðiþjónustu við skóla er að sálfræðileg þekking nýtist í skólastarfi, kennurum 

og öðru starfsfólki, börnum, foreldrum og fjölskyldum til hagsbóta. Unnið er að þessu 

markmiði samkvæmt eftirfarandi stigskiptingu forvarna: 

 

Athuganir og greiningar á nemendum sem eiga í sálrænum, félagslegum og/eða  

námslegum erfiðleikum, ásamt tillögum til úrlausna. 

 

Ráðgjöf til nemenda. 

Meðferð fyrir nemendur í vanda. 

• Ráðgjöf til kennara og starfsfólks skóla vegna erfiðleika einstakra nemenda.  

• Sérstök áhersla er á að auka þekkingu og færni starfsfólksins til að leysa  

             viðfangsefni sjálfstætt, sbr. 3. gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu. 

• Ráðgjöf til kennara og starfsfólks skóla vegna skilgreindrar bekkjar- eða hópvinnu.  

• Ráðgjöf til kennara og starfsfólks vegna samstarfs. 

• Ráðgjöf og leiðbeiningar til foreldra og fjölskyldna vegna náms og uppeldis barna 

 

 

50.3.4.1. Þroskagreiningar, mat á líðan og ráðgjöf  

 

Nemendur fá sérkennslu samkvæmt greiningu sérfræðinga eða ef niðurstöður úr greinandi 

skimunarprófum benda til þess að nemandi þurfi á sérkennslu að halda. Einnig er farið eftir 

ábendingum ýmissa aðila eins og foreldra eða kennara. 
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50.2.5. Sérkennsla og sérúrræði:  

 

Sérkennsla felur í sér breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og 

kennsluaðferðum miðað við það sem aðrir nemendur á sama aldri eru að fást við. 

Sérkennsla fer ýmist fram í lotum eða fastir tímar yfir lengra tímabil.  

Sérkennsla fer fram eins og hægt er inni í bekkjum. 

 

50.3.5.1 Sérkennsla, stuðningur innan skóla og einstaklingsnámskrár 

 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008, sjá vefslóð: 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

eiga nemendur rétt á kennslu í samræmi við þarfir hvers og eins. Í reglugerð nr. 585/2010 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, sjá vefslóð: 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/585-2010,  

er áréttað að nemendur eigi að fá tækifæri til náms á eigin forsendum og að þeir eigi rétt á 

að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra. Áhersla er lögð á jöfn tækifæri á 

eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku nemenda í grunnskólum án aðgreiningar. 

Stuðningur og sérkennsla í Varmárskóla er ætluð nemendum sem þurfa einstaklingsmiðaðri 

aðstoð við nám sitt en kennarar geta veitt í almennum kennslustundum. Helstu markmið 

þessarar þjónustu er að veita kennslu í samræmi við þroska og getu nemandans, að styrkja 

hann í sjálfstæðum vinnubrögðum og að eiga samstarf við foreldra. Nemandi vinnur eftir 

einstaklingsnámskrá sem tilgreinir markmið og leiðir í námi hans. 

 

50.3.5.2 Sérúrræði - starfsreglur og umsóknarferli 

 

Í Varmárskóla er að jafnaði ekki gerð krafa um að nemandi hafi greiningu á námsvanda til  

að hann fái aðstoð í námsveri.  Ef nemandi hefur þörf fyrir sérþjónustu þá leggur  

starfsfólk skólans sig fram um að mæta henni.  Sérkennarar og sálfræðingur skólans vinna 

greiningar á þroska, einbeitingu, lestrarfærni og fleiri þáttum í samráði við foreldra  

Stuðningur og sérkennsla í eldri deild Varmárskóla fer fram í námsveri í litlum hópum,  

einstaklingslega eða inni í bekk sem stuðningur. Fjöldi tíma sem nemendur sækja er mjög 

mismunandi. Það getur verið frá einum tíma á viku upp í alla tíma í námsveri. Nemendur sem 

þurfa svo mikinn stuðning eru með skerta stundaskrá.  

 

Íslenska fyrir útlendinga og nemendur sem hafa búið lengi erlendis, er kennd í litlum  

hópum eða einstaklingslega. 
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Deildarstjóri sérkennslu í eldri deild stýrir starfsemi námsversins ásamt því að sinna 

lesgreiningum, stærðfræðiskimunum og sérkennslu. Í námsveri starfa auk deildarstjóra 

sérkennslu, kennarar og stuðningsfulltrúar.  

 

50.3.5.3 Sérstakur stuðningur, stuðningsfulltrúar 

 

Stuðningsfulltrúar sinna stuðningi við einstaka nemendur eða litla nemendahópa undir stjórn 

viðkomandi fagkennara í samráði við deildarstjóra sérkennslu. Stuðningur fer fram ýmist inni 

í bekk eða í námsveri. Nemendur njóta stuðnings við bóklegt nám. Einnig er komið til móts 

við nemendur sem hafa líkamlega fötlun eða eiga við hegðunarvanda að stríða. 

Í Varmárskóla er lögð áhersla á samstarf og samráð við foreldra og þess gætt að stuðningur 

við nemendur skerði ekki sjálfstæði þeirra. 

 

50.3.5.4 Langvinn veikindi og sjúkrakennsla 

 

Í reglugerð nr. 525/2010 kemur fram í 23. grein að nemendur eigi rétt á sjúkrakennslu geti 

þeir ekki sótt skólann vegna veikinda. Skólastjóri, í samráði við lækni nemandans, ákveður 

umfang kennslunnar. 

 

50.3.5.5 Skólaakstur nemenda í sérkennslu og sérúrræðum 

 

Nemendur sem sökum fötlunar geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur eða skólaakstur 

eiga rétt á ferðaþjónustu til og frá skóla skv. 1. mgr. 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni 

fatlaðra, sjá vefslóð: http://www.althingi.is/lagas/140a/1992059.html 

 

50.3.5.6 Einstaklingsnámskrár nemenda með sérþarfir 

 

Í Varmárskóla er unnin einstaklingsnámskrá ef sérstakur stuðningur við nemanda felur í sér 

breytingu á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla. Stuðningurinn er skipulagður til 

lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans.  

Einstaklingsnámskrá er byggð á upplýsingum um heildaraðstæður nemandans og á athugun 

og mati á stöðu hans í námi og þroska. Námskráin er endurskoðuð reglulega í samstarfi við 

foreldra og að höfðu samráði við nemanda eftir því sem því verður við komið. 

Einstaklingsnámskrá er námskrá gerð fyrir nemanda sem víkur frá Aðalnámskrá grunnskóla í 

einni eða fleiri námsgreinum. Til grundvallar henni liggur greining sem staðfestir þroskafrávik 

eða annars konar frávik. 
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Umsjónarkennari ber ábyrgð á að einstaklingsnámskrá sé gerð og vinnur hana í samstarfi við 

foreldra, sérkennara, þroskaþjálfa, greinakennara, stuðningsfulltrúa, sálfræðinga skóla og 

aðra sérfræðinga. 

Frumrit einstaklingsnámskrár skal varðveitt í persónumöppu viðkomandi nemanda. 

 

Sérþarfir geta verið: 

• Sérdeild/einstaklingskennsla –Námsver  

• Einstaklingsnámskrá – einstaklingsmiðuð stundaskrá 

• Lestrarþjálfun í litlum hópum 

• Stuðningur í stærðfræði í litlum hópum 

• Stuðningur sérkennara inni í bekk 

• Hópaskiptingar – teymisvinna kennara, þar sem viðfangsefni eru sérsniðin að 

hópunum og löguð að getu hvers hóps 

• Aðstoð stuðningsfulltrúa 

• Aðlögun námsefnis 

• Leiðsögn til foreldra og aðlöguð heimaverkefni 

• Hegðunarmótun, umbunarkerfi, samskiptabók 

• Ráðgjöf tengd líðan og námi (námsráðgjafi, sálfræðingur skóla) 

• Starfsnám á unglingastigi 

 

Námsáætlun sérkennslu 

Í allri sérkennslu skal gerð námsáætlun fyrir nemendahóp eða hvern einstakling sem byggð 

er á upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á stöðu hans í námi og 

þroska. Tilgreind skulu langtíma- og skammtímamarkmið með kennslunni.  Skipuleg skráning 

skal fara fram og regluleg endurskoðun á námsáætlun og kennslu. 

 

Námsmat nemenda með sérþarfir 

Námsmat miðast við hvern einstakling og þau markmið sem honum hafa verið sett í 

einstaklingsnámskrá eða námsáætlun. Ólíkar leiðir eru farnar við námsmatið svo sem notkun 

matslista, umsagnir, aðlöguð próf og sjálfsmat. 

Skólastjórar bera ábyrgð á að nemendur með sérþarfir fái þá þjónustu sem þeir þurfa um leið 

og upplýsingar um það liggja fyrir.  Skólastjórar geta falið sérkennslustjórum, sérkennurum, 

þroskaþjálfa, námsráðgjafa eða öðrum ábyrgðina. Umsjónarkennari hvers nemanda ber 

meginábyrgð á námi hans en kennari hverrar námsgreinar skal sjá til þess að hann fái nám 

við hæfi. 

 

50.2.6. Talmeinaþjónusta:  
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Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar útvegar talmeinafræðing eftir því sem því verður við komið til 

ráðgjafar og mats á stöðu barna.  

Helstu verkefni eru: 

• athuganir og greining á tal- og málþroska einstaklinga eða hópa  

• samstarf við kennara og sérfræðiþjónustu  

• ráðgjöf  

• meðferð og þjálfun eftir því sem því verður við komið 

Málþroskaathugun Hljóm-2 fer fram í leikskólum bæjarins hjá 5 ára börnum. Í skimuninni er 

skoðuð hljóðkerfisvitund barna. Farið er yfir niðurstöður með umsjónarkennurum og gerðar 

tillögur til úrbóta. Einstaklingar fá síðan meðferð og þjálfun í 1. bekk eftir því sem því verður 

við komið.  

Talmeinafræðingur ráðleggur í samráði við sérkennara þörf á talþjálfun fyrir þá nemendur 

sem áður hafa fengið talþjálfun. Meðferð og þjálfun er veitt eins og því verður við komið. 

Þeir kennarar sem óska eftir að lagt sé fyrir nemanda málþroska- eða lestrargreiningarpróf 

senda beiðnina til nemendaverndarráðs, skólastjórnenda eða sérkennara skólans sem síðan 

ákveða framhaldið.  

Talmeinafræðingur sinnir einnig ráðgjöf til kennara m.a. varðandi kennslufræðilega þætti 

eins og stuðning við einstaka nemendur eða nemendahópa varðandi mál og tal. Hann tekur 

einnig þátt í að meta hverjar framfarir nemenda hafa orðið að ákveðnum tíma liðnum.  

Beiðni um talmeinaþjónustu fer í gegnum skólastjórnendur 

50.2.6. Talkennsla: 

50.2.6.1. Hlutverk og verkaskipting sveitarfélags og ríkis  

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar útvegar talkennara/talmeinafræðing eftir því sem við verður 

komið til ráðgjafar og mats á stöðu barna.  

Helstu verkefni eru: athuganir og greining á tal- og málþroska einstaklinga eða hópa. 

Samstarf við kennara og sérfræðiþjónustu.  Ráðgjöf og leiðsögn til foreldra og skóla eftir eðli 

máls. 

Málþroskaathugun Hljóm-2 fer fram í leikskólum bæjarins hjá 5 ára börnum. Í skimuninni er 

skoðuð hljóðkerfisvitund barna. Farið er yfir niðurstöður með umsjónarkennurum og gerðar 

tillögur til að koma til móts við þarfir barnsins.  

Talkennari ráðleggur í samráði við sérkennara þörf á talþjálfun fyrir þá nemendur sem áður 

hafa fengið þjálfun. Meðferð og þjálfun er veitt eins og við verður komið. Þeir kennarar sem 



Starfsáætlun Varmárskóla  

92 
 

óska eftir að lagt sé fyrir nemanda málþroska- eða lestrargreiningarpróf senda beiðnina til 

skólastjórnenda eða sérkennara skólans sem síðan ákveða framhaldið.  

Talkennari sinnir einnig ráðgjöf til kennara m.a. varðandi kennslufræðilega þætti eins og 

stuðning við einstaka nemendur eða nemendahópa varðandi mál og tal. Hann tekur einnig 

þátt í að meta hverjar framfarir nemenda hafa orðið að ákveðnum tíma liðnum.  

50.2.6.1. Hlutverk og verkaskipting sveitafélags og ríkis  

 

Sveitarfélagið sér um talkennslu en veitir ekki talmeinaþjónustu.  Það er hlutverk ríkisins 

samanber sjúkraþjálfun.  Sveitarfélögin og ríkið hafa gert með sér samkomulag um mörk milli 

talkennslu og talmeinaþjónustu og skipt með sér verkum eftir eðli mála. 

50.2.6.2. Talþjálfun og þátttaka Sjúkratrygginga Íslands (ríkið)  

 

Sjúkratryggingar Íslands borga hluta af heildarkostnaði vegna barna.  Afgreiðsla 

Sjúkratryggingar tekur u.þ.b. 14 daga og eru 20 tímar venjulega samþykktir. Afgreidd beiðni 

er send til viðkomandi talmeinafræðings/stofu – sem ætlar að sinna barninu. Tilkynning er 

send heim til foreldra – þegar  að beiðnin hefur verið afgreidd frá S.Í. 

   

50.2.6.3. Talþjálfun og þátttaka Sjúkratrygginga Íslands (ríkið)  

 

Sjúkratryggingar Íslands (S.Í.) borga u.þ.b. 70% af heildarkostnaði - hlutur foreldra er u.þ.b. kr 

2.000 fyrir hvern tíma (fyrsti tími kostar e-ð meira - gjaldskrána má sjá á vef S.Í. 

http://www.sjukra.is/ 

Afgreiðsla Sjúkratryggingar tekur u.þ.b. 14 daga og eru 20 tímar venjulega 

samþykktir. Afgreidd beiðni er send til viðkomandi talmeinafræðings/stofu – sem ætlar að 

sinna barninu. Tilkynning er send um leið heim til foreldra - um að beiðnin sé afgreidd frá S.Í. 

Athugið að samþykkt beiðni um talþjálfun frá S.Í. rennur út eftir 12 mánuði. 

 

50.3. Forvarnir:    

  

Í Varmárskóla er unnið að nokkrum forvarnarverkefnum meðal annars í lífsleiknitímum með 

börnunum.  Kennarar ræða mikið við börnin og nota ýmis tækifæri til að fjalla um t.d. 

tannvernd, hollustu, heilbrigði, geðrækt, sjálfsstjórn, sjálfstraust o.s.frv. 

Kiwanismenn hafa komið á hverju skólaári og fært börnunum í 6 ára hópnum 

reiðhjólahjálma. Skólahjúkrunarfræðingur vinnur forvarnarverkefni út frá hugmyndafræði 6-

H með grunnskólabörnum. Forvarnarverkefni gegn kynferðislegu ofbeldi „Blátt áfram“ sjá 

nánar http://www.blattafram.is/ fyrir börn á grunnskólaaldri. Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins hefur heimsótt börnin í skólanum, bæði á leik-og grunnskólaaldri með 

fræðslu um brunavarnir og fleira. 
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50.3.1. Starfsviðmið sérfræðiþjónustu um forvarnir  

 

Hlutverk sérfræðiþjónustu er að veita greiningu og ráðgjöf leik- og grunnskólabarna í 

margvíslegum áhættuhópum, veita fræðslu og styðja við einstaklinga sem þurfa á meðferð 

að halda umfram það sem skólakerfið veitir og þurfa að leita úrlausnar utan skólakerfis 

Mosfellsbæjar.  Markmið skólakerfisins er kennsla og uppeldi.  Þjálfun ýmissa færniþátta eða 

annarra þroskaþátta eins og félagsþroska er veitt í takmörkuðu mæli, einkum með fræðslu, 

bæði til starfsmanna skóla, foreldra og barna.  Undir forvarnar- og fræðsluverkefni má einnig 

nefna lýðheilsuverkefni eins og Allt hefur áhrif og fyrir liggur stefnumótun bæjarins um 

heilsueflandi samfélag, sem er eitt allsherjar forvarnarverkefni.  Það lítur að lýðheilsu og 

forvörnum, hreyfingu, næringu, andlegri líðan og geðrækt. 

50.3.2. Forvarnir sem fyrirbygging, viðbrögð, úrlausn og mat  

 

Íþrótta-og tómstundastefna Mosfellsbæjar fjallar sérstaklega um forvarnir í 7. kafla sjá nánar 

á heimasíðu Mosfellsbæjar http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-

/ithrotta-og-tomstundastefna/.  

Ýmis verkefni hafa verið unnin með þátttöku skóla, frístundarstarfs og leiða leitað til að koma 

til móts við börn sem þurfa úrlausnir.  Má þar nefna útilífsverkefni með þátttöku orkumikilla 

drengja, verkefni sem námsráðgjafar stóðu fyrir um heimanám ofvirkra barna o.fl. 

50.3.3. Samstarf heimilis og skóla um forvarnir  

 

Samtakamáttur við forvarnir getur orðið mikill þegar foreldrar og skólinn leggjast á 

eitt.  Hægt er að sporna við einangrun barna, einelti og ýmsum þáttum sem ógnað geta 

heilsu og þroska barna. Félagsleg samskipti starfsmanna skólans og foreldra í skólanum skipa 

þar mikilvægan sess.  Skólinn þarf að eiga frumkvæði að því að fá foreldra til samstarfs strax í 

upphafi og halda þeim tengslum eftir því sem börnin eldast.  Mikilvægi samskipta frá foreldri 

til foreldris eykst eftir því sem barnið vex og hefur meiri þörf fyrir félagsskap annarra barna 

innan skóla sem utan.  Aðkoma og helsta nálgun Skólaskrifstofu að forvarnarverkefnum um 

heimili og skóla er að taka þátt í og stuðla að heilsueflandi samfélagi.  Hluti af því er fræðsla 

til foreldra sem einkum hefur farið fram í gegnum fræðsluröðina „Opin hús“. 

 

50.4. Teymissamstarf um einstaka nemendur  

 

Í sérkennsluteymi sitja deildarstjórar, sérkennarar, þroskaþjálfi og námsráðgjafar. Hlutverk 

teymisins er að fjalla um málefni nemenda með sérþarfir og finna leiðir til að styðja við þá, 

fjölskyldur þeirra og starfsfólk skólans, meta greiningarþörf og fylgja henni eftir auk þess að 

vinna að málum einstakra nemenda sem þurfa á sérstökum stuðningi eða þjónustu að halda. 

Reglulegir teymisfundir eru haldnir yfir skólaárið með foreldrum nemenda með þroskafrávik 

eða miklar sérþarfir og þeim sem annast kennslu og stuðning þeirra í skólanum. Þar er fjallað 
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um þarfir nemandans, skipulag kennslu, stundaskrá og lögð drög að einstaklingsnámskrá eða 

hún endurskoðuð.  

Utan formlegra teymisfunda er mikilvægt að samskipti séu tíð á milli skóla og heimilis. Þau 

geta farið fram símleiðis, í gegnum Mentor, með tölvupósti, samskiptabókum eða 

óformlegum fundum. 

 

50.5. Trúnaðargögn, varðveisla, miðlun og persónuvernd  
Skjöl eru mikilvægur þáttur í starfsemi hvers skóla og um skjalavörslu skóla eins og annarra 

opinberra aðila gilda sérstök lög og reglugerðir. Skjöl staðfesta ákvarðanir og sýna feril mála. 

Í heildstæðu skjalasafni eru upplýsingar um rekstur, alla ákvarðanatöku og réttindi. Að skjöl 

hafi verið varðveitt geta skipt einstaklinga miklu máli síðar og þau varðveita upplýsingar um 

starfsemi og sögu skóla, nemenda, kennara og annarra starfsmanna. 

 

Auknar kröfur eru gerðar til skjalavörslu og skráninga m.a. með tilkomu Handbókar um 

skjalavörslu sveitarfélaganna 

(http://skjalasafn.is/leidbeiningar_um_skjalavorslu_sveitarfelaga). Haustið 2009 tók gildi 

reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til 

aðgangs að upplýsingum um börn sín (Reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um 

nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín nr. 

897/2009).  

 

Skjalavistunaráætlun hefur verið unnin fyrir grunnskóla Mosfellsbæjar og verið samþykkt af 

héraðsskjalaverði Mosfellsbæjar og framkvæmdastjóra skólaskrifstofu Mosfellsbæjar. Þar 

kemur fram að heildargeymslutími innan skólans eru almennt 5 ár áður en þau eru afhent 

Héraðsskjalasafni Mosfellsbæjar til varðveislu en skjölum skal skilað á 5 ára fresti og miðað 

er við skólaár.  

 

Það sem skal varðveita: 

a) Fundargerðir 

• Fundargerðir skólaráðs 

• Fundargerðir nemendaverndarráðs 

• Fundargerðir starfsmannafunda og kennarafunda 

• Fundargerðir nemendafélags 

• Aðrar fundargerðir 

b) Bréfa og málasafn 

• Bréfa- og málasafn 

• Skólanámskrá skv. 29. gr laga um grunnskóla 

• Starfsáætlun skv. 29. gr laga um grunnskóla 

• Innra mat 

• Umbótaáætlanir 
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• Handbók kennara/ starfsfólk 

• Atvikaskráning/ slysaskráning 

• Próftöflur 

• Eignaskráning 

• Skýrslur og annað efni útgefið af skólanum og/eða nemendum m.a. 

fréttabréf og skólablöð 

• Frumsamið námsefni, leikrit o.þ.h 

• Próf óutfyllt (sýnishorn) 

• Matseðlar (sýnishorn) 

c) Bókhald 

• Dagbækur og bókhald nemendafélags 

• Beiðnabækur (til 8 ára) 

d) Persónumöppur 

• Persónumöppur nmeneda 

• Persónumöppur starfsfólks 

• Grunnskólaprófskírteini 

e) Mentor 

• Einkunnir 

• Mætingar nemenda 

• Nemendasrkár (nafn, kennitala, heimilisfang) 

• Stundaskrár bekkja 

• Valgreinalisti 

f) Próf og vinna nemenda 

• Prófúrlausnir, verkefni sem eru grundvölluð námsmats (varðveisla 

samkvæmt skjalavistunaráætlun) 

• Vinna nemenda s.s. ritgerðir, verkefni og teikningar/myndir (sýnishorn) 

• Veggspjöld/auglýsingar frá nemendum og félagsstarfi (sýnishorn) 

g) Ljósmyndir og upptökur 

•  Ljósmyndir og filmur 

• Myndbönd, hljóðsnældur og stafrænar upptökur úr skólastarfi 

 

 

 

a) Prófúrlausnir á að geyma í tvö ár nema ef nemendur fá afhent prófin og varðveita á öll 

próf sem enda á 0 í ártalinu. 

 Það er því góð vinnuregla að fara að afhenda prófúrlausnir til að lágmarka geymslupláss og 

vinnu.  

c) Afrit af öllum prófum á að koma til ritara sem setur þau í þar til gerða möppu og geymir – 

þetta er til varðveislu og verður skilað á Héraðsskjalasafn á fimm ára fresti.  
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d) Allt bókhald og fundargerðir (sem þurfa að vera undirritaðar) nemendafélags þarf að vera 

sérstaklega tekið saman og ef ekki eru ritaðar fundargerðir þarf að gera það. Sá sem heldur 

utan um nemendafélag sér um að þetta sé gert og í lok skólaárs skili því til skrifstofustjóra.  

e) Sýningarskrár, aðgöngumiðar, auglýsingaspjöld vegna nemendafélags, hátíða og annars 

þarf að geyma (koma til skrifstofustjóra)  

f) Fréttabréf sem skólinn sendir frá sér þarf að prenta út og koma í möppu sem 

ritari/skrifstofustjóri heldur utan um.  

h) Allar fundargerðir, starfsmanna og deildarfunda, skólaráðs, foreldrafélags þarf að prenta 

út og fundarritari þarf að skrifa undir – koma því í möppu hjá ritara, - best að mappa sé skipt 

upp eftir fundum og árin 2010-2015 fari í hana. 

 

50.6. Yfirumsjón sérfræðiþjónustu hjá Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar  

Við sérfræðiþjónustu starfa tveir sálfræðingar í fullu starfi og einn í hlutastarfi. Til þeirra geta 

foreldrar og uppeldisstéttir leitað vegna ýmissa erfiðleika barna, svo sem erfiðleika við nám, 

hegðun, samskipti og vegna vanlíðunar af einhverju tagi. Sálfræðingarnir sinna 

kennslufræðilegum og sálfræðilegum athugunum og greiningum á vanda barna og veita 

börnum, foreldrum og uppeldisstéttum ráðgjöf og stuðningsviðtöl. Algengast er að skóli, að 

höfðu samráði við foreldra, vísi máli til sérfræðiþjónustunnar, en einnig geta foreldrar leitað 

beint eftir aðstoð. Eftir að tilvísun hefur borist er nánari upplýsinga leitað hjá þeim sem 

þekkja barnið best, svo sem foreldrum þess og kennurum. Eftir viðtöl og greiningu á vanda 

barnsins eru tillögur til úrbóta kynntar og málinu fylgt eftir í samræmi við þær. 

  

 

51. Skólaheilsugæsla 
 

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd. Leitast er við að 

efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. 

Markmið skólaheilsugæslu er að stuðla að því að skólabörn fái að þroskast við þau bestu 

líkamlegu, andlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. 

Unnið er að þessu markmiði í náinni samvinnu við starfsfólk skólanna og 

foreldra/forráðamenn. 

Skólahjúkrunarfræðingur, kennari eða annað starfsfólk veita fyrstu hjálp ef slys ber að 

höndum. Ef barn veikist í skólanum eða meiðist alvarlega er haft samband við forráðamenn. 

Því er nauðsynlegt að skólinn hafi símanúmer foreldra/forráðamanna. 
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51.1. Hlutverk og verkefni skólaheilsugæslu  

 

Hlutverk hennar er að stuðla að líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði skólabarna og að 

greina og sinna heilbrigðisvandamálum sem hafa áhrif á velferð nemenda og námsgetu. 

Einnig að meta þá þætti í umhverfi og aðstæðum barna sem hafa áhrif á heilsu og líðan 

þeirra. Boðið er upp á reglulegar skoðanir, viðtöl og fræðslu ásamt bólusetningum. 

Tilgangur skólaheilsugæslu er að fylgjast með heilsu, þroska, líðan og högum barna.  

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/ forráðmenn, 

skólastjórnendur, kennara og aðra sem veita skólabarninu þjónustu.  

Starfsfólk heilsugæslunnar er bundið þagnarskyldu. 

 

51.2. Skipulag og þjónusta við nemendur (sjúkdómavarnir, slys, lýs, lyfjagjöf o.fl.)  

 

Handþvottur er besta sjúkdómavörn sem til er.  Ef barn kemur í skóla með lús eða aðra 

sýkingu sem smitast hratt er tafarlaust haft samband við foreldra sem ábyrgir eru fyrir 

áframhaldandi meðferð.  Barn á ekki að koma með smitandi sjúkdóma eða aðrar sýkingar í 

skólann. 

 

Lyfjagjöf fer að öllu jöfnu ekki fram í skólanum.  Í tilfellum barna sem ekki geta notið 

skóladagsins án lyfjagjafar s.s. vegna ofnæmis, astma eða annarra langvinnra sjúkdóma 

kemur skólinn til móts við þarfir barns og fjölskyldu. 

 

Sýklalyf eru ekki gefin í skólanum og foreldrum bent á að láta lækni vita hvaða tíma barnið er 

í skólanum til að hægt sé að miða meðferð við samvistir foreldra og barns. Hér má nálgast 

dreifibréf landlæknisembættisins varðandi lyfjagjöf í skólum. 

http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item14865/Dreifibref-Nr--7/2010--Lyfjagjafir-i-

grunnskolum 

 

 

52. Samstarf við aðrar stofnanir vegna barnaverndar og sál-
/þroskaráðgjafar  
 

Sem dæmi má nefna: 

• Ráðgjöf frá sérhæfðri sérdeild, 

• Ráðgjöf frá sérskóla, 

• Greining á GRR, 

• Greining og meðferð á BUGL, 

• ADHD samtökin 
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• Heyrnar- og talmeinastöð,  

• félagsþjónusta  

•  barnaverndarnefnd 

• fjölskylduráðgjöf 

• greining hjá öðrum aðilum t.d. þroska og hegðunarstöð  

• Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. 

• Barnalæknar 

• Greining hjá öðrum aðilum t.d. 

• Barnahús 

• Sjónarhóll 

• Sjálfstætt starfandi sálfræðingar 

 

 

 

IV. Áætlanir  
 

60. Áfallaáætlun (kynning) vefvísan→ áfallaferlar 

 

Þegar áföll, líkt og dauðsföll, slys, ofbeldi auk annarra áfalla, dynja yfir er mikilvægt að 

starfsmenn skóla séu undir það búnir að takast á við slíkar aðstæður þannig að hægt sé að 

hlúa að nemendum, kennurum og starfsfólki. Mikilvægt er að bregðast við á viðeigandi hátt 

og fylgja verkferlum hverju sinni.  

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Afallaaaetlun_Varmarskola.pdf 

 

 

61. Forvarnaáætlun vefvísan→ ferlar lýðheilsu, sjálfsræktar,  vímuefna-, ofbeldis og 

öryggisvarna  

 

Heilsueflandi grunnskóli 

Grundvallaratriðin sex varðandi heilsueflingu í skólum. Hugmyndin um heilsueflandi 

grunnskóla er byggð á Ottawa-sáttmála Alþjóða  heilbrigðismálastofnunarinnar um 

heilsueflingu. Þar eru talin upp eftirfarandi sex grundvallaratriði: 

 

1. Stefnuviðmið um heilsueflandi grunnskóla  

Þau koma skýrt og greinilega fram, ýmist í skjalfestum gögnum eða viðteknum venjum sem 

efla heilsu og bæta líðan. Mörg slík stefnuviðmið lúta að því að efla heilsu og bæta líðan, t.d. 

þau sem snúast um að taka upp hollara mataræði í skólum og þau sem eiga að hindra einelti. 



Starfsáætlun Varmárskóla  

99 
 

 

2. Skólaumhverfið 

Skólaumhverfið lýtur hér að skólabyggingunum, lóðinni, tækjum og búnaði í og umhverfis 

skólann, t.d. hvernig byggingarnar eru hannaðar og staðsettar; hvernig dagsljósið berst inn í 

húsin og hvort nóg er um skuggsæla staði; hvort nóg pláss er fyrir líflega leiki og hvort ráð er 

gert fyrir að börnin geti sinnt heimanáminu og borðað hollan og góðan mat í skólanum.  

Skólaumhverfið lýtur líka að: 

• Grundvallarþægindum eins og salernum og þrifum á þeim til að hindra útbreiðslu 

sjúkdóma;  

• Drykkjarvatni og hvort hægt er að komast í það með hægu móti;  

• Hreinu lofti;  

• Öllum mengunarefnum, sýklum og öðru því sem skaðað getur heilsuna. 

 

3. Félagsumhverfi skólanna 

Félagsumhverfi skólanna lýtur að því hversu gott samband er milli starfsmanna og nemenda 

og milli nemenda innbyrðis. Samskiptin við foreldra og aðra í grenndinni hafa áhrif á 

félagsumhverfi skólanna. 

  

4. Heilsuvitund nemenda og geta þeirra til breytinga 

Þetta lýtur bæði að formlegri og óformlegri kennslu og verklegum viðfangsefnum í sambandi 

við námið. Þar öðlast nemendur þekkingu og færni í samræmi við aldur og þroska og læra af 

reynslunni svo að þeir geti smám saman gripið til eigin ráða til að bæta heilsu og líðan sjálfra 

sín og annarra í námunda við sig og bætt um leið námsárangur sinn. 

 

5. Samfélagstengsl 

Samfélagstengsl snúast um sambandið milli skóla og fjölskyldna nemenda og sambandið milli 

skóla og helstu hópa og einstaklinga í grenndinni. Með því að ráðgast við og fá þessa aðila til 

samvinnu styrkist heilsueflingarstarf skólanna og nemendur og starfsmenn öðlast stuðning 

við aðgerðir sínar. 

 

6. Heilbrigðisþjónusta - skólaheilsugæsla 

Hér er átt við þá þjónustu sem veitt er innan skólans eða í tengslum við hann þar sem sinnt 

er heilbrigði og heilsugæslu barnanna og unglinganna hvers og eins (þar á meðal þeirra sem 

eru með sérþarfir). Í því felst að skoða og meta nemendurna með viðurkenndum og 

leyfilegum aðferðum.  

Veita geðheilsuþjónustu (þ.á.m. viðtöl) til að bæta félags- og tilfinningaþroska nemenda til 

að koma í veg fyrir og draga úr tálmum sem kunna að verða á vitsmunaþroska og námi.  

Draga úr og koma í veg fyrir geðrænt og tilfinningalegt álag og bæta félagsleg samskipti. 

 

 

Tilgangurinn með heilsueflandi skólum 
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• Bæta námsárangur 

• Heilbrigðir nemendur eiga betra með að læra en þeir sem sjúkir eru. Frummarkmið 

skóla er að námsárangur nemendanna verði sem mestur. Framsæknir heilsueflandi 

skólar leggja mikið af mörkum til þess að skólarnir nái náms- og 

samfélagsmarkmiðum sínum. 

• Auðvelda aðgerðir til að bæta heilsuna með því að efla þekkingu nemenda á 

heilbrigði og þjálfa þá í rökhugsun, félagsmálum og framkomu. 

• Í skólanum gefast oft góð tækifæri til að flétta heilbrigðismál og heilsuumræður 

saman við meginviðfangsefnin, t.d. lestur og reikning, og víkka þannig 

sjóndeildarhring nemenda. 

• Aðferðir heilsueflandi skóla auðvelda kennurum að útskýra fjölmörg almenn og 

sérhæfðari atriði í námsefninu og þjálfa nemendur í að finna lausnir á margvíslegum 

viðfangsefnum á heimavelli og á heimsvísu. 

• Nemendurnir geta lært og þjálfað sig í ýmsum efnum, bæði handbragði, hugsun og 

framkomu, og þá líka heilsuhegðun, og allt þetta getur bætt námsgetu þeirra 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli 

http://www.gongumiskolann.is/framkvaemd/ 

http://hjoladivinnuna.is/ 

 

Til nánari upplýsinga er vísað í 23. kafla hér að framan sem fjallar um forvarnir i skólastarfi. 

 

 

62. Jafnréttis(- og mannréttinda)áætlun  
 

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

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html ber öllum fyrirtækjum og stofnunum þar 

sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu.  

 

Í 18. gr. jafnréttislaga kemur fram að í slíkri jafnréttisáætlun þarf að kveða á um þau réttindi 

sem tilgreind eru í 19.–22. gr. Þar er sérstaklega fjallað um launajafnrétti, laus störf, 

starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun, samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og 

hvernig atvinnurekendur og stjórnendur eiga að koma í veg fyrir kynbundið áreiti og 

kynferðislega áreitni á vinnustað. Linkur á jafnréttisstofu: 

http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=252 

Jafnréttisáætlun Varmárskóla var endurskoðuð vorið 2014. 

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Jafnrettisaaetlun_Varmarskola.pdf 
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 Áætlunin tekur einnig mið af Jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar 2011-2014, sjá meðfylgjandi 

netslóð: http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/jafnrettisstefna-2011-

2014/ 

 

63. Kennsluáætlanir (kynning) vefvísan → Mentor (sem geymir kennsluáætlanir)  

Kennsluáætlanir hvers árgangs eru birtar á heimasíðu skólans:   www.varmarskoli.is 

Markmið í einstökum fögum eru inni á Mentor.  Nú stendur yfir endurskoðun markmiða í 

þemanámi út frá nýjum aðalnámskrám leik- og grunnskóla. 

 

 

64. Mats- og skólaþróunaráætlun (innra matsferli, umbætur og þróunarstarf)  

 

Gerð er 3 ára áætlun fyrir innra mat skólans sem endurskoðuð er reglulega eftir þörfum.  

Nauðsynlegt getur verið að færa til þætti og flýta endurskoðun eftir því sem starf skólans 

kallar á.  Hér er áætlun sem tekur til þriggja skólaára: 

 

2014-2015 

• Könnun meðal foreldra grunnskólabarna í Mosfellsbæ 

• Stjórnendamat 

• Foreldraviðtöl haldin tvisvar yfir skólaárið að lágmarki 

• Haustfundur og foreldrasamtal til kynningar á námi og leik barna í Varmárskóla 

• Starfsþróunarsamtöl 

• Sjálfsmat teyma starfsmanna tvisvar til fjórum sinnum á ári 

• Samráðsfundir  

• Endurmat sérkennsluþarfar og áætlanir unnar tvisvar á ári 

• Fjárhagsáætlun 

• Starfsáætlun 

• Endurmat á samkomulagi við grunnskólakennara, Varmárskóla þrisvar yfir árið 

• Mat á smiðjum – list og verkgreinakennslu og umbótaáætlun mótuð 

• Mat á skipulagi, tímaramma og nýtingu skólahúsnæðis  

• Mat á faggreinakennslu og markmiðum hvers aldurshóps 

 

2015-2016 

• Foreldrakönnun Varmárskóla 

• Vinnustaðagreining 

• Vinnufundur og SVÓT-greining með foreldrum nemenda 
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• Foreldraviðtöl haldin tvisvar yfir skólaárið að lágmarki 

• Haustfundur og foreldrasamtal til kynningar á námi og leik barna í Varmárskóla 

• Starfsþróunarsamtöl 

• Sjálfsmat teyma starfsmanna tvisvar til fjórum sinnum á ári 

• Vinnufundur og SVÓT-greining með nemendum 

• Vinnufundir og SVÓT-greining með starfsmannahópum og Skólaskrifstofu (3 hópar) 

• Samráðsfundir  

• Endurmat sérkennsluþarfar og áætlanir unnar tvisvar á ári 

• Fjárhagsáætlun 

• Starfsáætlun 

• Mat á stærðfræðikennslu og markmiðum hvers aldurshóps 

• Mat á útikennslu og þróun hennar í Varmárskóla 

• Mat á teymisvinnu og stjórnun Varmárskóla 

2016-2017 

• Könnun meðal foreldra grunnskólabarna í Mosfellsbæ 

• Stjórnendamat 

• Foreldraviðtöl haldin tvisvar yfir skólaárið að lágmarki 

• Haustfundur og foreldrasamtal til kynningar á námi og leik barna í Varmárskóla 

• Starfsþróunarsamtöl 

• Sjálfsmat teyma starfsmanna tvisvar til fjórum sinnum á ári 

• Samráðsfundir  

• Endurmat sérkennsluþarfar og áætlanir unnar tvisvar á ári 

• Fjárhagsáætlun 

• Starfsáætlun 

• Mat á kennslu og markmiðum hvers aldurshóps 

 

65. Móttökuáætlun vefvísan → móttökuferlar (6 ára, aðfluttra, tvítyngdra og sérþarfa-) 

nem.  

 

Innritun leikskólabarna fer fram í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar en foreldrar geta sótt um 

fyrir börn sín þegar þau verða eins árs.  Börn fá inni á leikskóla árið sem þau verða 2ja ára.  

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar 

http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/leikskolar/. 

 

Skráning barna í grunnskóla fer fram í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar en auglýst er ár hvert 

þegar opið er fyrir umsóknir.  Eins er hægt að leita til skólastjórnenda ef barn er að færast á 

milli skóla á öðrum árstíma.  Óskir um skólavist barna skulu koma til skólastjórnenda sem 

halda utan um breytingar sem verða á hverju skólaári. Nánari upplýsingar er að finna á 
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heimasíðu Mosfellsbæjar http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-

born/grunnskolar/. 

 

Móttökuáætlun- móttökuferlar. Vefvísan: 

http://www.varmarskoli.is/Umskolann/Ymsaraaetlanir/Mottokuaaetlanir/ 

 

 

66. Símenntunaráætlun Varmárskóla er aðgengileg á heimasíðu skólans:  

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/simenntun_varmarskoli_20132015.pdf 

 

67. Starfsáætlun skóla (ný verkefnaáætlun með skipulagi stefnukorts)  

 

Skólaárið 2013-2014 hófst verkefni um Leikskólalæsi-Byrjendalæsi í samstarfi við Háskólann 

á Akureyri.  Innleiðingarferlið tekur tvö skólaár og er seinni hlutinn skólaárið 2014-2015. 

Verið er að skoða næsta áframhald og hvort fara eigi að innleiða verkefnið ,,Leið til náms“ 

sem tekur á lestrarkennslu á mið- og unglingastigi og er stjórnað frá Háskólanum á Akureyri. 

Sóttur var þróunarstyrkur til Sprotasjóðs varðandi það verkefni og ef hann hlýst verður farið í 

að innleiða þessar aðferðir við Varmárskóla.  

 

Heilsueflandi skóli samstarfsverkefni við Landlæknisembættið og milli allra skóla í 

Mosfellsbæ. 

 

Samstarfsverkefni með Krikaskóla um yfirfærslu og samfellu í námi barna milli fjórða og 

fimmta bekkjar. 

 

Innleiðing Uppbyggingarstefnunnar, Uppeldi til ábyrgðar hófst í haustið 2014 í Varmárskóla. 

Stefnt er að innleiðingin taki um þrjú ár að lágmarki.  

 

Bráðger börn-þróunarverkefni 

Skólaárið 2014-2015 hlaut Varmárskóli styrk til verkefnisins bráðger börn. Markmið þess er 

að gera einstaklingsáætlanir í stærðfræði og íslensku sem komi til móts við 

afburðanemendur í  8. bekk. Verkefnið mun í framhaldinu einnig ná til yngri og eldri 

nemenda svo og annarra námsgreina. Þannig verði til úrlausnir og verkefnabanki við hæfi 

fyrir afburðanemendur meðan þeir stunda nám í Varmárskóla. Með þessu er 

afburðanemendum gefið færi á að hefja nám í framhaldsskólaáföngum, samhliða 

grunnskólanámi, í fjarnámi eða staðnámi. Í framhaldinu gætu nemendur útskrifast fyrr úr 

grunnskóla og hafið nám í framhaldsskóla.  

b) Að nemendur dýpki þekkingu sína á afmörkuðu viðfangsefni meira en meginþorri 

nemenda. Slík verkefni gera þá hæfari til að takast á við verkefni framtíðarinnar. 

Lögð verður áhersla á stuðning náms- og starfsráðgjafa skólans við þessa nemendur þar sem 

leitast verður við að koma til móts við námsþarfir þeirra og áhugasvið. Einstaklingsáætlanir 
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verða unnar í samráði við nemandann, foreldra, náms- og starfsráðgjafa og faggreinakennara 

í viðkomandi grein. 

 

 

68. Tilfærsluáætlun (kynning) – (tilfærsluáætlanir einstakra nemenda lúta persónuvernd)  

 

Þegar nemandi með miklar sérþarfir útskrifast úr grunnskólum í Mosfellsbæ skal útbúa fyrir 

hann einstaklingsbundna tilfærsluáætlun til að skapa betri skilyrði fyrir nám hans í 

framhaldsskóla. Gerð tilfærsluáætlunarinnar hefst í 9. bekk og lýkur í 10. bekk. Í henni skulu 

koma fram upplýsingar um grunnskólagöngu nemandans, núverandi aðstæður og áform um 

frekara nám. 

 

Skólastjóri ber ábyrgð á tilfærsluáætluninni en verkefnastjóri sérkennslu á eldra stigi 

sér til þess að hún sé unnin. 

 

Í foreldraviðtölum í tengslum við gerð einstaklingsnámskrár skal rætt um hvert 

nemandi stefni að grunnskólagöngu lokinni og raunhæfir möguleikar á áframhaldandi 

námi kynntir. Þetta skal gert þegar nemandi sækir 9. og 10. bekk og taka skal mið af 

framtíðarsýn foreldra/forráðamanna og nemandans við gerð einstaklingsnámskrár og 

tilfærsluáætlunar. 

 

Þegar nemandi útskrifast úr grunnskóla skal afhenda foreldrum/forráðamönnum afrit 

af þeim gögnum sem þurfa að fylgja á milli skólastiga svo sem helstu greiningum, 

þroskamati, skriflegri greinargerð um náms- og félagslega stöðu nemandans og annað sem 

kann að nýtast við móttöku hans í nýjum skóla. Foreldrar bera ábyrgð á að koma þessum 

gögnum til móttökuskólans. 

 

Við lok 10. bekkjar skal nemanda með miklar sérþarfir standa til boða að fara í 

kynnisferð í framhaldsskóla ásamt sérfræðingi skólans og foreldrum/forráðamönnum. 

Þar mun nemandinn fá fræðslu um uppbyggingu starfsdeildarinnar, námið og fleira.  

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Tilfaersluaaetlun_Varmarskola.pdf 

 

69. Öryggisáætlun (vinnuvernd og hollustuhættir)  

Öryggisreglur Varmárskóla taka til röskunar á skólastarfi vegna veðurs/hamfara, reglna sem 

gilda í óveðri, stórslysa/náttúruhamfara, viðbragsáætlunar v/inflúensufaraldurs, 

rýmingaráætlunar, umferðarmála, aðgerðaráætlunar vegna eineltis og ofbeldis og móttöku 

nýrra starfsmanna.  Sjá nánar www.varmarskoli.is Viðbragðsáætlun almannavarna fyrir 

Varmárskóla er að finna á heimasíðu skólans: 

http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=4 
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 Markmið viðbragðsáætlana skóla eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð allra 

skólastofnana sem og starfsmanna þeirra þegar til inflúensufaraldurs kemur.  Stuðst er við 

lög um almannavarnir nr. 82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997. Rýmingaráætlun skólans 

er að finna hér en brunaæfingar eru haldnir öðru hverju bæði undirbúnar og óundirbúnar: 

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Oryggisaaetlun_uppfaerd.pdf 

 

VI. kafli. Skólahúsnæði og aðstaða í grunnskólum. 
 20. gr. Skólamannvirki. 

Gerð skólamannvirkja er undirbúin af sveitarstjórn í samráði við skólanefnd og skólaráð. 

Stofnkostnaður grunnskóla á vegum sveitarfélaga greiðist af viðkomandi sveitarfélagi. 

Sveitarfélög annast einnig og kosta viðhald skólahúsnæðis og endurnýjun og viðhald búnaðar 

þess. Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu við börn með sérþarfir og 

vinnuaðstöðu starfsfólks. 

Grunnskólahúsnæði og skólalóðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum þessum, 

lögum um vinnuvernd og aðalnámskrá grunnskóla. Húsnæði og allur aðbúnaður skal taka 

mið af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks, svo sem hvað varðar 

hentugan húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. 

Við hönnun, byggingu og endurnýjun skólahúsnæðis skulu sveitarfélög hafa samráð við 

hagsmunaaðila skólasamfélagsins og aðila í grenndarsamfélagi. 

Ráðherra setur reglugerð um húsnæði og búnað grunnskóla í samráði við Samband íslenskra 

sveitarfélaga þar sem nánar skal kveðið á um aðstöðu, búnað, slysavarnir og öryggismál í 

grunnskólahúsnæði og á skólalóðum. 

 21. gr. Umsjón skólamannvirkja. 

Skólastjóri skal sjá um daglega umsjón skólamannvirkja samkvæmt nánari ákvörðun 

sveitarstjórnar. 

 Sveitarstjórn getur í samráði við skólastjóra ráðstafað skólahúsnæði öllu eða hluta þess til 

annarrar starfsemi svo fremi sem það raskar ekki lögbundinni notkun húsnæðisins. 

 22. gr. Skólaakstur. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi skólaaksturs þar sem hann á við og standa straum af 

kostnaðinum. Ráðherra setur nánari reglur um tilhögun skólaaksturs í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga. Skólaakstur skal vera nemendum að kostnaðarlausu. 

23. gr. Skólamálsverðir. 
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Í grunnskóla skulu nemendur eiga kost á málsverði á skólatíma í samræmi við opinber 

manneldismarkmið. Sveitarfélögum er heimilt að taka gjald fyrir skólamáltíðir samkvæmt 

sérstakri gjaldskrá sem þau setja. 

Gjaldskrárákvarðanir samkvæmt þessari grein eru kæranlegar eftir fyrirmælum 47. gr 

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/fjarmal/gjaldskrar/nanar/2013/01/01/motuneytigru

nnskolannagjaldskra/ 

 

Áætlanir 
Áfallaáætlun: Þegar áföll, líkt og dauðsföll, slys, ofbeldi auk annarra áfalla, dynja yfir er mikilvægt 

að starfsmennskóla séu undir það búnir að takast á við slíkar aðstæður þannig að hægt sé að hlúa 

að nemendum, kennurum og starfsfólki. Mikilvægt er að bregðast við á viðeigandi hátt og fylgja 

verkferlum hverju sinni. http://varmarskoli.is/media/PDF/Afallaaaetlun_Varmarskola.pdf 

Eineltisáætlun:  http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Eineltisaaetlun_Varmarskola.pdf 

Forvarnaráætlun:  Í vinnslu 

Jafnréttisáætlun:  http://www.varmarskoli.is/media/PDF/Jafnrettisaaetlun_Varmarskola.pdf 

Kennsluáætlanir: http://varmarskoli.is/Namogkennsla/Skolanamskra/Kennsluaaetlanir/ 

Mats-og skólaþróunaráætlun:  Í vinnslu 

Móttökuáætlanir: http://varmarskoli.is/Umskolann/Ymsaraaetlanir/Mottokuaaetlanir/ 

Móttaka nýrra nemenda: 

http://varmarskoli.is/Umskolann/Ymsaraaetlanir/Mottokuaaetlanir/Nyirnemendur/ 

Móttaka nýbúa:  http://varmarskoli.is/Umskolann/Ymsaraaetlanir/Mottokuaaetlanir/Nybuar/ 

Símenntunaræáætlun:  

http://www.varmarskoli.is/media/PDF/simenntun_varmarskoli_20132015.pdf 

Tilfærsluáætlun: http://varmarskoli.is/media/PDF/Tilfaersluaaetlun_Varmarskola.pdf 

Viðbragðsáætlanir Almannavarna ríkisins:  http://varmarskoli.is/disill/default.aspx 

Öryggisáætlun:  http://varmarskoli.is/media/PDF/Oryggisaaetlun_uppfaerd.pdf 

 


