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TIL FORELDRA OG FORRÁÐAMANNA 

 
Bæklingur þessi er hugsaður sem uppflettirit með ýmsum hagnýtum upplýsingum 

fyrir foreldra og nemendur. Hér má finna helstu áherslur í skólastarfinu auk annarra 

upplýsinga.  

 

HORNSTEINAR LÆKJARSKÓLA 

 
Hornsteinar skólans eru: Ábyrgð, Virðing, Öryggi sem jafnframt eru undirstaða 
jákvæðrar atferlismótunar (SMT, school management training) skólans. 
 

GRUNNÞÆTTIR MENNTUNAR 

 
Í  aðalnámskrá  grunnskóla  2011  eru  settir  fram  sex  grunnþættir  menntunar;  læsi,  
sjálfbærni,  heilbrigði  og  velferð,  lýðræði  og  mannréttindi,  jafnrétti  og  sköpun.  
Grunnþættirnir  sem  tengjast  allir  innbyrðis  og  eru  jafnframt  háðir  hver  öðrum  
eiga samkvæmt  aðalnámskrá  að  endurspeglast  í  daglegu  skólastarfi  og  vera  
sýnilegir í hvers skóla. 
 

Læsi 

Meginmarkmið læsis er að nemendur verði virkir þátttakendur í samfélaginu  með því  
að túlka og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp  
þeirra margvíslegu miðla sem völ er á.  
Stuðla skal að því að nemendur nái góðu valdi á lestri og ritun texta. Nemendur skilji  
myndmál og geti nýtt sér það við almenna upplýsingaöflun. Nemendur séu talnalæsir  
og  geti  lesið  úr  töflum  og  tölum  við  ýmsar  aðstæður.  Áhersla  skal  lögð  á  að  
nemendur  verði  samskiptalæsir  og  geti  unnið  í  hópum,  komið  skoðunum  sínum  
á framfæri og hlustað á skoðanir annarra.  Nemendur séu upplýsingalæsir og geti aflað  
sér upplýsinga  á  margvíslegum hátt, vegið þær og metið með gagnrýnum hætti .  Þar  
sem  umhverfi  okkar  mótast  æ  meir  af  vísindum  og  tækni  þarf  að  efla 
vísindalæsi meðal  nemenda  þannig  að  þeir  geti  tekið  þátt  í  rökræðum  um  
vísindaleg  málefni.  
Enn fremur  skal  leggja  áherslu  á  tilfinningalæsi  nemenda,  að  nemendur  geti 
lesið  í aðstæður og geti sett sig í spor annarra. 
 

Sjálfbærni 

Meginmarkmið  sjálfbærnimenntunar  er  að  gera  nemendur  ábyrga  um  að  skapa  
samábyrgt  samfélag  og  takast  á  við  viðfangsefni  sem  lú ta  að  samspili 
umhverfis, félagslegra þátta og efnahags. 
Stuðla  skal  að  aukinni  umhverfisvitund  með  því  að  efla  þekkingu  og  skilning  á  
samspili náttúru, umhverfis og mannlífs. Nemendur geri sér grein fyrir eigin áhrifum  
á náttúruna og temji sér lífsvenjur sem stuðli að heilbrigði jarðar og jarðarbúa.  
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Lýðræði og mannréttindi 

Meginmarkmið  lýðræðis-  og mannréttindamenntunar er að undirbúa nemendur undir  
þátttöku í lýðræðissamfélagi. 
Stuðla skal að því að efla  gagnrýna hugsun og ígrundun um gildi þess að vera virkur  
þátttakandi  í  lýðræðissamfélagi.  Áhersla  er  lögð  á  að  hversdagslegir  starfshættir  
í skólanum séu byggðir á lýðræði og virðingu fyrir manngildi hvers og eins. 
Nemendur þekki  grundvallarréttindi  barna  og  fullorðinna  með  hliðsjón  af  
íslenskri  löggjöf  og alþjóðasamningum.  Enn fremur  er  lögð  áhersla  á  virkt  
samstarf  bæði  innan skólasamfélagsins og við grenndarsamfélagið, þar á meðal 
æskulýðs -  og íþróttafélög.  
 

Heilbrigði og velferð 

Meginmarkmið  menntunar um heilbrigði og velferð  er að stuðla að heilsueflingu og  
velfarnaði  nemenda,  einkum  andlegri,  líkamlegri,  tilfinningalegri  og  félagslegri  
vellíðan þeirra. 
Stuðla skal að jákvæðum  skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er  
hlúð að þroska og heilbrigði nemenda á sem víðtækastan hátt. Lögð er áhersla á að  
nemendur  fái  markvisst  hreyfiuppeldi  og  fræðslu  sem  stuðlar  að  heilsusamlegu  
fæðuvali.  Áhersla  er  einnig  lögð  á  að  nemendur  fái  hollan  og  fjölbreyttan  mat  
og nægan tíma til að nærast. Enn fremur að nemendur fái fræðslu og stuðning sem 
stuðli að  því  að  þeir  geti  tekið  upplýstar  og  ábyrgar  ákvarðanir  í  tengslum  við  
eigið  heilbrigði. 
 

Jafnrétti 

Meginmarkmið  jafnréttismenntunar er að veita öllum tækifæri til að þroskast á eigin  
forsendum,  rækta  hæfileika  sín  og  lifa  ábyrgu  og  skapandi  lífi  í  frjálsu  og  
víðsýnu  
samfélagi í anda skilnings, umburðarlyndis og jafnræðis. 
Stuðla skal að því að allir taki virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis.  
Lækjarskóli  er  skóli  margbreytileikans  og  er  lögð  áhersla  á  að  hver  og  einn  
nemandi fái að njóta sín miðað við eigin þroska, sérstöðu, þarfir, áhuga og styrkleika. 
Efla  skal  skilning  nemenda  á  stöðu  kynjanna  í  nútíma  samfélagi  og  búa 
nemendur jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu , hvort heldur sem er í einkalífi, 
fjölskyldulífi eða  atvinnulífi.  Í  öllu  skólastarfi  skal  leggja  áhersla  á 
umburðarlyndi  og  víðsýni gagnvart  fjölbreytileika  mannlífsins  s.s.  ólíkri 
menningu,  þjóðerni,  trúarbrögðum, lífsskoðunum, kynhneigð og fötlun. 
 

Sköpun 

Meginmarkmið  sköpunar í skólastarfi  er að örva ímyndunarafl nemenda til  að gera  
eitthvað nýtt eða öðruvísi en þeir hafa áður gert og miðla til annarra. 
Stuðla skal að  sköpun í öllu  starfi  og öllum námsgreinum  sem byggir á gagnrýninni  
hugsun og aðferðum  sem opna sífellt nýja möguleika.  Nemendur skulu fá tækifæri til  
að vera  skapandi og njóta sköpunarhæfni sinnar sem  víðast í skólastarfinu þar sem  
áhersla er lögð á  sköpunarferlið sjálft ekki síður en afrakstur sköpunarinnar.  Áhersla  
er  enn fremur  lögð  á  að  sköpun  sem  byggist  á  forvitni,  áskorun,  spennu  og  leit  
sé einkennandi fyrir vinnubrögð á flestum sviðum skólastarfsins. 
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HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR 
______________________________________________________________ 

Opnunartími 

 Heimilisfang: Sólvangsvegur 4, 220 Hafnarfirði. 

 Skólinn er opinn mánudaga til föstudaga frá kl. 7:45 til kl. 16:00. 

 Skrifstofa skólans er opin frá 7:50-15:30, mánudaga til fimmtudaga. Á 

föstudögum er opið til 15:00. 

Símaskrá skólans 

 555 0585 Skrifstofa, samband við skólastjórnendur, kennara og starfsfólk 

 555 1385 Íþróttahús/sundlaug Lækjarskóla 

 555 0404 Félagsmiðstöðin Vitinn 

 585 5868 Fjölnám 

 534 0595 Heilsdagsskóli er opin frá kl. 13:10-17:00.  Á skipulags- og 

foreldradögum er opið frá 8:00-16:00. 

Netföng skólans 

 Skólinn:    skoli@laekjarskoli.is  

 Námsráðgjafar:    halldora@laekjarskoli.is    

 Skólahjúkrunarfræðingur: laekjarskoli@heilsugaeslan.is 

 Félagsmiðstöðin Vitinn:  vitinn@laekjarskoli.is  

 
Skólastjóri: Haraldar Haraldsson haraldur@laekjarskoli.is 
Aðstoðarskólastjóri: Arna B. Arnardóttir arna@laekjarskoli.is  
Skólaárið 2014-2015 eru um 510 nemendur í Lækjarskóla sem er heilstæður 
grunnskóli  með 23 bekkjardeild, ásamt sérdeildum. 

 

Skóladagurinn 

Kennsla hefst kl. 8:00.  
Frímínútur eru tvisvar fyrir hádegi;   kl.  9:20-9:40 og 

            kl. 11:00-11:10. 
Hádegishlé/frímínútur hjá; 1. - 4.  bekk kl. 11:50-12:10/12:10-12:30. 

5. - 7. bekk kl. 12:30-12:50/12:50-13:10. 
8. - 10. bekk kl. 11:40-12:30. 

mailto:skoli@laekjarskoli.is
mailto:halldora@laekjarskoli.is
mailto:laekjarskoli@heilsugaeslan.is
mailto:vitinn@laekjarskoli.is
mailto:haraldur@laekjarskoli.is
mailto:arna@laekjarskoli.is
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STJÓRN OG RÁÐ  
______________________________________________________________ 

Skólastjórn  

Skólastjóri er æðsti stjórnandi skólans, ber ábyrgð á starfi hans og veitir honum 
faglega forystu. Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra í fjarveru hans og skipta 
þeir með sér verkum við daglega stjórn skólans. 

 Skólastjóri Haraldur Haraldsson. 

 Aðstoðarskólastjóri Arna B. Arnardóttir. 

 

Skólaráð  

Skólaráð er skólastjóra til ráðgjafar.  Eftirtaldir aðilar skipa skólaráð Lækjarskóla; 
skólastjóri, tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar nemenda, tveir fulltrúar kennara, 
fulltrúi annarra starfsmanna og fulltrúi grenndarsamfélags.  
Ráðið er kosið til tveggja ára í senn og eru helstu verkefni þess samkvæmt lögum:  

 Að fjalla um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og 

aðrar áætlanir um skólastarfið.  

 Vinna umsagnir um áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á 

skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin.  

 Fylgjast almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.   

Nánar er kveðið á um hlutverk ráðsins í reglugerð um skólaráð grunnskóla 
nr. 1157/2008. 
 
Skólastjóri metur hverju sinni hverjir skipa skólaráð.  Skv. grunnskólalögum nr. 
91/2008 hefur skólaráð tekið við af foreldraráði, sbr. 8. gr.  
Veturinn 2014-2015 eru í skólaráði: 

 Haraldur Haraldsson, skólastjóri.  

 Fulltrúar kennara:  Heiðrún Jóhannsdóttir og Helgi S. Karlsson. 

 Fulltrúi starfsmanna: Oddný Jóhannesdóttir.  

 Fulltrúar nemanda eru Guðmundur M. Jónasson og Ylfa Oddbjörg 

Arnarsdóttir.  

 Fulltrúar foreldra eru Helga Birna Gunnardóttir og Jórunn K. Fjeldsted. 

 Fulltrúi grenndarsamfélags er Hafrún Dóra Júlíusdóttir. 

 

Foreldrafélag Lækjarskóla  

Foreldrafélög starfa samkvæmt grunnskólalögum nr. 91/2008, 9.grein: 
,,Við grunnskóla skal starfa foreldrafélag.  Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun 
þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.  Hlutverk foreldrafélags 
er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og 
skóla. 

Stjórn Foreldrafélags Lækjarskóla skipa: 
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Helga Birna Gunnarsdóttir, formaður. 
Jórunn K. Fjeldsted, gjaldkeri.   

 

Nemendaráð  

Í nemendaráði eru 8 nemendur. Fjórir úr 10. bekk, tveir úr 9. bekk og tveir úr 8. bekk 
og eru þeir kjörnir fulltrúar úr sínum bekkjum. Hlutverk nemendaráðs er að 
skipuleggja og hafa yfirumsjón með viðburðum í félagslífinu fyrir hönd nemenda, 
einnig að stýra frímínútum með því að vera góð fyrirmynd nemenda. Nemendaráð 
hefur að auki umsjón með vinnu nemenda í mötuneyti skólans. 

Nemendaráð leitast við að virkja sem flesta nemendur í félagsstarfi. 

 

Deildarstjórar 

Deildarstjórar stýra starfi deilda í samræmi við markmið og annast samskipti við alla 
þá aðila sem þeim tengjast.  Þeir halda reglulega fundi með kennurum í þeim 
árgöngum sem þeir hafa umsjón með: 

• Deildarstjóri móttökudeildar fyrir erlenda nemendur er Kristrún 

Sigurjónsdóttir. 

• Deildarstjóri sérdeildar er Svala Níelsdóttir. 

• Deildarstjóri 1.- 4.  bekkja er Sigríður Valdimarsdóttir.   

• Deildarstjóri 5.-6. bekkja er Arna B. Arnardóttir. 

• Deildarstjóri 7.-10. bekkja er Hrönn Arnarsdóttir. 
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SKÓLINN 
______________________________________________________________ 
 

Upplýsingastreymi til foreldra  

Mentor er skráningar- og samskiptaforrit nemenda, kennara og 
foreldra/forráðamanna. Í forritið skrá kennarar skólasókn, ástundun, vinnusemi, 
framkomu og hegðun ásamt einkunnum og umsögnum. 

 

SMT skólafærni 

Með SMT-skólafærni þjálfum við félagsfærni og veitum æskilegri hegðun aukna 
athygli með markvissu hrósi og umbunum. Höfum skýr fyrirmæli að leiðarljósi og 
leggjum rækt við góð samskipti. Þannig skapast enn betra námsumhverfi fyrir bæði 
nemendur og kennara. Reglur skólans eru skýrar og sýnilegar þannig að bæði 
nemendur og kennarar vita mjög vel til hvers er ætlast. Skólareglurnar eru kenndar í 
upphafi hvorrar annar og rifjaðar upp eftir þörfum. 
 

Heimanám 

Tilgangurinn með heimanámi er að gefa nemendum kost á að bæta við það sem fram 
fer í skólanum og auka þjálfun þeirra í sjálfstæðum vinnubrögðum.  Leitast skal við að 
heimanám verði ekki íþyngjandi, þannig að það komi niður á öðrum verkefnum sem 
nemendur taka sér fyrir hendur utan skólatíma. 
 

Veikindatilkynningar  

Foreldrum ber að tilkynna skólanum veikindi í gegnum Mentor.is  eða símleiðis í 
upphaf skóladags.  Mæti nemandi ekki í kennslustund á tilsettum tíma gera kennarar 
viðvart og hringt er til foreldra.  Þetta er gert til að gæta öryggis barnanna séu þau 
farin að heiman en skila sér ekki í skólann.  
Ef nemandi er veikur lengur en einn dag þarf að tilkynna það daglega. 
 

Innivera barna eftir veikindi 

Hægt er að óska eftir tveggja daga inniveru eftir veikindi. 
Ekki er boðið upp á inniveru til að fyrirbyggja veikindi t.d. ef barn er með kvef eða 
hósta en hraust að öllu öðru leyti. 

 

Leyfi 

Umsjónarkennarar hafa heimild til að veita nemendum leyfi úr einstökum 
kennslustundum. Þurfi nemandi leyfi í einn til tvo daga skal forráðamaður tilkynna 
það á skrifstofu skólans. Ef lengra leyfis er óskað þurfa forráðamenn að sækja um 
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slíkt leyfi skriflega með rökstuðningi á þar til gerðum eyðublöðum á skrifstofu skólans 
með góðum fyrirvara. 
 
Það er á ábyrgð forráðamanna að nemandinn stundi námið þann tíma sem hann er 
fjarverandi úr skóla því skólinn getur ekki boðið sérkennslu eða stuðning í slíkum 
tilfellum.  
 
Það skal ítrekað að öll röskun sem hlýst af umbeðnu leyfi er á ábyrgð foreldra. 
 

Mötuneyti 

Fyrirtækið Skólamatur sér um og rekur mötuneyti fyrir nemendur og starfsfólk. Lögð 
er rík áhersla á næringargildi fæðunnar og almenna hollustu og unnið er eftir 
markmiðum manneldisráðs.  
Alla daga er boðið upp á grænmeti og/eða ávexti. Hægt er að sjá matseðil hvers 
tímabils á skolamatur.is.  Nemendur eru á áskrift alla daga en frá áramótun 2014-
2015 er hægt að kaupa matarmiða fyrir stakar máltíðir. 
Að sjálfsögðu geta allir komið með sinn hádegisverðarpakka að heiman eins og verið 
hefur, mötuneytið er því aðeins valkostur og viðbót við þá þjónustu sem skólinn 
veitir.  

 

Nemendaskápar 

Nemendur í unglingadeild geta fengið læstan munaskáp til afnota.  Skáparnir eru 
fyrst og fremst ætlaðir til þess að geyma skólabækur og námsgögn  sem ekki er verið 
að nota hverju sinni.  Skáparnir eru númeraðir og fá nemendur lykil að tilteknum 
skápi til afnota.  Nemendur greiða 1.000 krónur fyrir lykil sem þeir fá endurgreiddar 
að vori sé lykli skilað.  Nemendur eiga ekki að geyma verðmæti, svo sem farsíma og 
peninga í skápnum, þar sem skólinn ber ekki ábyrgð á þeim. Nemendur geta átt von 
á því að skápur verði skoðaður í fylgd starfsmanns skólans.  Skólinn áskilur sér rétt til 
leitar ef nauðsyn krefur, t.d. ef grunur leikur á um að ólögmætir hlutir leynist í skápi.  
Ef notandi skáps er ekki nærri skal hann vera lokaður og læstur. 

 

Meðferð á skólabókum og námsgögnum 

Miklir fjármunir liggja í skólabókum, hljóðbókum og öðrum námsgögnum, bæði þeim 
sem skólinn útvegar og lánar og þeim sem foreldrar kosta.  Þær bækur sem skólinn 
afhendir nemendum eru varðar með plasti, enda eru þær ætlaðar sem margnota.  
Nemendur skulu kappkosta að fara vel með eigur sínar sem annarra.  Ef nemandi 
glatar námsbók eða hljóðbók, þá ber hann kostnað af nýrri.  

 

Óskilamunir 

Tilkynna skal fundna og glataða muni á skrifstofu skólans. Óskilamunir eru geymdir á 
skrifstofu eða hjá skólaliðum.  Mikilvægt er að eigur nemenda séu merktar.  
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Á foreldradögum eru óskilamunir lagðir fram og hafðir aðgengilegir fyrir foreldra. 
Óskilafatnaður sem ekki hefur verið vitjað gefinn til Rauða kross Íslands tvisvar á ári. 
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Verðmæti 

Skólinn getur ekki tekið neina ábyrgð á verðmætum svo sem peningum og eru 
nemendur hvattir til að hafa ekki fjármuni meðferðis umfram brýnustu þarfir. 

 

Lús 

Ef foreldrar verða varir við lús hjá barni þá snúa þeir sér til umsjónarkennara 
viðkomandi nemanda sem hefur samband við skólahjúkrunarfræðing. 
Skólahjúkrunarfræðingur er með upplýsingablöð til foreldra sem hann sendir heim 
með netpósti. Skólahjúkrunarfræðingur stýrir þeim vinnureglum sem fylgja þessum 
óvelkomna gesti og ráðfærir umsjónarkennari sig við hann um næstu skref.  
 
 
STOÐKERFI  
______________________________________________________________ 
 
Stoðkerfi 
 
Mikill þroskamunur getur verið á einstaklingum innan hvers árgangs og einnig 
verulegur munur á einstökum þroskaþáttum hvers barns. 
Undir stoðþjónustu fellur sérkennsla, þroskaþjálfun, námsráðgjafi, 
nemendaverndarráð og þjónusta sálfræðings og hjúkrunarfræðings. 

 

Nemendaverndarráð 

Nemendaverndarráð Lækjarskóla starfar samkvæmt 39. gr. laga nr. 66 frá 1995 og 
reglugerð nr. 388 frá 1996.  
Markmið nemendaverndarráða er að bæta sérfræðiþjónustu við nemendur og gera 
hana skilvirkari. Nemendaverndarráð tekur við málum sem þarfnast sérfræðilegrar 
úrlausnar innan skólans eða utan og öðrum málum nemenda sem kennarar og aðrir 
starfsmenn telja að eigi þangað erindi og vísa til ráðsins á þar til gerðum 
eyðublöðum.  
Í nemendaverndarráði sitja:  
Aðstoðarskólastjóri,  fulltrúi sérkennslu, námsráðgjafi, ráðgjafaþroskaþjálfi, 
skólahjúkrunarfræðingur og skólasálfræðingur. Tengiliður Félagsþjónustunnar kemur  
á fund ráðsins einu sinni í mánuði. 
 

Sálfræðiþjónusta 

Sálfræðingur er í hlutastarfi við Lækjarskóla. Hann situr í nemendaverndarráði. Ef 
foreldrar eða umsjónarkennarar óska eftir aðkomu sálfræðings varðandi tiltekinn 
nemanda, snúa þeir sér til sérkennara sem útfyllir beiðni um aðstoð sálfræðings.  
Foreldrar undirrita beiðnina.  Málið er einnig  tekið til umfjöllunar í 
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nemendaverndarráði. Mikilvægt er að umsjónarkennarar liðsinni foreldrum sem hafa 
áhyggjur af barni sínu og beini málum í réttan farveg án tafar. Það fer eftir eðli hvers  
 
máls hver aðkoma sálfræðings er. Öll mál sem sálfræðingur kemur að er lokið með 
skilafundi þar sem sálfræðingur fer yfir niðurstöður sínar með foreldrum, 
umsjónarkennara  og fulltrúa sérkennslu. Hann skilar síðan skýrslu um málið sem 
varðveitt er með trúnaðargögnum skólans. 

 

Námsráðgjöf 

Námsráðgjafi er til viðtals fyrir nemendur alla virka daga nema föstudaga frá 8:00-
16:00. Námsráðgjafi er þjónustuaðili við nemendur. Nemendur geta leitað beint til 
námsráðgjafa eða verið vísað til hans af kennurum, forráðamönnum eða 
skólastjórnendum. Foreldrar geta einnig haft samband við námsráðgjafa. 
Viðtalstímar eru ákveðnir eftir samkomulagi. Námsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi 
við foreldra eftir því sem við á.  
Námsráðgjafi situr fundi nemendaverndarráðs skólans og hefur samráð og samstarf 
við aðra sérfræðinga innan eða utan skólans og vísar málum nemenda til þeirra sem 
við á. Námsráðgjafi vinnur bæði með einstaklinga og hópa. Námsráðgjafi er bundinn 
trúnaði varðandi málefni skjólstæðinga sinna.  
Helstu verkefni námsráðgjafa eru: 

• að aðstoða við málefni sem tengjast náminu t.d. skipulag heimanáms, aðstoð 

við námstækni eða kvíða sem tengist skólagöngu eða prófum. 

• að veita persónulega ráðgjöf. 

• að vinna í náinni samvinnu við starfsfólk skólans, sérfræðinga innan og utan 

skólans og forráðamenn.  

 
Ráðgjafaþroskaþjálfi  

Veitir ráðgjöf og leiðsögn öllum sem við skólann starfa og að honum koma varðandi 
nemendur með þroskaraskanir.  Tekur þátt í stefnumótun, markmiðssetningu og 
nýsköpun innan stofnunar.   
 
Skólaheilsugæsla 

Hlutverk heilsugæslu í skólum er að stuðla að andlegu, líkamlegu og félagslegu 
heilbrigði skólabarna. Hjúkrunarfræðingur sér um að afla almennra upplýsinga um 
heilsufar nemenda og halda spjaldskrá þar um. Þurfi barnið að fara á heilsugæslustöð 
eða slysadeild er best  að foreldrar eða forráðamenn fylgi því og er því mikilvægt að 
skólinn hafi símanúmer þeirra bæði heima og í vinnu. 
Náist ekki  í foreldra eða forráðamenn sér hjúkrunarfræðingur eða starfsfólk skólans 
um að koma barninu í réttar hendur.  
 

Áfallateymi 

Þegar áfall ber að er mjög mikilvægt að brugðist sé rétt við og viðeigandi ráðstafanir 
gerðar til að bæta líðan þolanda/enda, aðstandenda og vina. 
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Áföll geta verið andlát nákomins ættingja eða vinar, skilnaður, alvarleg veikindi, slys 
eða annað sem varðar nemendur, foreldra og starfsmenn. 
 
 
Upplýsingar um áföll skulu berast stjórnendum og áfallateymi skólans sem setur af 
stað aðgerðaplan samkvæmt áfallaáætlun. 
 

Eineltisteymi 

Yfirlýst stefna Lækjarskóla er að einelti sé ekki liðið og að á því verði tekið. 
Starfað er eftir eineltisáætlun þegar eineltismál koma upp. Við skólann er skipað 
teymi til að halda utan um eineltismál. Teymið fundar hálfsmánaðarlega og tekur þá 
fyrir mál sem borist hafa og þarfnast úrlausnar. Fulltrúar í eineltisteymi eru 
námsráðgjafi og fjórir umsjónarkennarar. Eineltismál á að tilkynna tafarlaust til 
teymisins.  
 

Hvað er einelti? 
Síendurtekið líkamlegt og/eða andlegt ofbeldi  - einn eða fleiri níðast á eða ráðast 
ítrekað á einstakling. 
Sjá eineltisáætlun Lækjarskóla á heimasíðu skólans undir skólinn. 
 
 
FORELDRASAMSTARF 
______________________________________________________________ 

Foreldraviðtöl  

Foreldraviðtöl eru að lágmarki tvisvar á skólaári, að hausti og í upphafi árs.  Í 
viðtölum gerir umsjónarkennari foreldrum grein fyrir námslegri stöðu nemandans og 
fer yfir skólasókn, vinnubrögð og hegðun.  
Flestir kennarar skólans hafa fastan viðtalstíma í hverri viku, aðrir eftir samkomulagi. 
Þá geta foreldrar leitað upplýsinga og komið með ábendingar og rætt málin. 
Foreldrar eru hvattir til að nýta sér þennan viðtalstíma.  
 

Bekkjarstarf með foreldrum 

Það styrkir samstarf heimila og skóla að hafa bekkjarskemmtanir eða sambærilegar 
samverustundir nemenda, foreldra/forráðamanna og bekkjarkennara. Æskilegt er að 
bekkir í árgangi hafi samvinnu um félagsstarfsemi sem þessa. 
Hugmyndir að sameiginlegu starfi eru einnig ferðir í leikhús, á söfn, á skauta, í keilu, á 
skíði og fleira sem  bekkjarfulltrúar skipuleggja.  
Einnig geta bekkjarfulltrúar skipulagt hópastarf/vinahópa í samráði við 
bekkjarkennara. Þá er bekknum skipt í nokkra hópa sem gera eitthvað skemmtilegt 
utan skólatíma.  Þetta hefur gefið góða raun og eflir félagsandann. 

 

Foreldrafélag 

Foreldrafélög eru frjáls starfsemi sem setur sér eigin reglur og markmið. 
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Markmið foreldrafélags Lækjarskóla 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.  
Tveir tengiliðir eru valdir úr hverjum bekk á almennum foreldrafundi að hausti. Kosin 
er stjórn og stjórnin velur síðan tvo aðila í skólaráð. 
 
 
SMT – JÁKVÆÐ SKÓLAFÆRNI 
_____________________________________________________________________ 

Skólareglur 

Skv. grunnskólalögum nr. 91/2008, 30. grein, skal setja skólareglur sem kveða á um 
almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og heilbrigðar lífsvenjur.  
Lækjarskóli hefur að leiðarljósi jákvæða agastjórnun, SMT. 
 
Markmið skólareglna er að efla góðan starfsanda og ábyrgð nemenda á námi sínu og 
hegðun. Nemendur eiga rétt á að starfa í skólanum við fylsta öryggi. Því þurfa öll 
samskipti milli nemenda innbyrðis og við starfsfólk skólans að byggjast á gagnkvæmri 
virðingu og jákvæðum aga, en öllum réttindum fylgja skyldur. 

 

SMT skólafærni  

Jákvæð skólafærni byggir á þeirri hugmyndafræði að skapa gott andrúmsloft í 
skólanum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.  Lögð er áhersla á að 
koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna og þjálfa 
félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og samræma 
viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. 
Hrós er notað sem jákvæð og árangursrík hvatning; hrós er jákvætt, einfalt og 
hreinskilið og sett þannig fram að nemandi skilji; hrósað er jákvætt, vingjarnlega og 
gjarnan með brosi. 
Svanurinn, umbunarmiðinn, er gefinn þegar starfsmaður verður vitni að æskilegri 
hegðun nemanda, eins og að fara eftir reglum eða þegar hann sýnir framför.  Einnig 
er hægt að gefa hópum eða bekkjum “Svaninn“.  Nemandi skilar síðan “Svaninum“ til 
umsjónarkennara.  Bekkurinn fær umbun þegar fyrirfram ákveðnum fjölda “Svana“ 
er náð. 
Stoppmiði er gefinn við þegar nemenda tekst ekki endurtekið að fara eftir reglum 
skólans og við alvarlegri brot á reglum.  Þá fer ferli af stað skv. reglum SMT. 
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MÆTINGARKERFI UNGLINGADEILDAR 
_____________________________________________________________________ 

Skólasókn 

• Nemendur eiga alltaf að mæta stundvíslega í skólann nema veikindi eða önnur 

gild forföll komi til. 

• Fjarvistir skulu forráðamenn eða aðstandendur tilkynna strax að morgni dags. 

• Tilkynna skal veikindi daglega til skrifstofu skólans. 

• Nemendur fá einkunn fyrir skólasókn.  Skólaárinu er skipt í tvær annir og 

einkunnin reiknuð eftir hvora önn. 

    Stig  Einkunn 
0-5 10 
6-11   9 
12-17     8 
18-23   7 
24-29   6 
30-35   5 
36-41   4 
42-47   3 
48-53   2 
>54   1 

Umsjónarkennari kynnir nemendum punktastöðu í lok hvers mánaðar og fyrsta 
föstudag hvers mánaðar er punktastaðan einnig send heim.  Athugasemdir skulu 
gerðar fyrir 15. næsta mánaðar, annars telst skráning samþykkt. 

 
 
 
ÖRYGGISMÁL 
_____________________________________________________________________ 

Óveður, samræmd viðbrögð þegar skólastarf raskast vegna veðurs. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) hefur gefið út samræmdar reglur fyrir 
grunnskóla og foreldra um viðbrögð við því þegar skólastarf á höfuðborgarsvæðinu 
raskast vegna veðurs og ófærðar. Gert er ráð fyrir að þegar óveður er í aðsigi sem 
talið er að geti raskað skólastarfi verði snemma dags gefnar út viðvaranir og getur þá 
verið um að ræða tvö mismunandi viðbúnaðarstig gagnvart skólunum. Annars vegar 
að skólastarf raskist og hins vegar að skólahald falli niður. Reglurnar hafa verið gefnar 
út á íslensku, ensku, pólsku, rússnesku, spænsku og tælensku. 
 
Sjá heimasíðu skólans /valdir tenglar viðbrögð við óveðri. 
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Rýmingaráætlun 

Við hættuástand getur reynst nauðsynlegt að rýma skólann. Ef hættuástand skapast 
er farið eftir rýmingaráætlun Lækjarskóla.  
Rýmingaræfing skal fara fram á hverju skólaári í kjölfar kynningar fyrir nemendum 
sem umsjónarkennarar sjá um.  
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