Forvarnastefna
Grunnskólinn á Ísafirði hefur forvarnarstefnu sem hefur það yfirmarkmið að nemendur skólans verði
sterkir og sjálfstæðir einstaklingar sem temja sér heilbrigða lífshætti og hafna fíkniefnanotkun af öllu
tagi
Skólinn hefur sett sér 5 meginmarkmið til að vinna út frá í forvarnarstarfi:
1. Vinna gegn vímuefnaneyslu barna á grunnskólaaldri













Skólinn og allir starfsmenn hans hafa tekið skýra afstöðu gegn vímuefnaneyslu ungmenna og
láta hana í ljósi.
Öll neysla vímuefna ávana- og fíkniefna er bönnuð í skólanum. Ef einhver verður uppvís að
slíku eru foreldrar látnir vita.
Ef starfsfólk fær ábendingar um reykingar eða fíkniefnaneyslu nemenda eru foreldrar látnir
vita.
Skipulögð fræðsla um skaðsemi áfengis og vímuefna er fastur liður í skólastarfinu.
Kennarar fjalla um hættur af neyslu tóbaks og vímuefna. Gestafyrirlesarar eru fengnir þar
sem það á við og eftir þörfum. Skólinn reynir að fá leiksýningar og aðra llistræna viðburði sem
tengjast þessu efni.
Rannsókn og greining gerir reglulega kannanir á neyslu unglinga. Niðurstöðurnar eru kynntar
fyrir starfsfólki skólans og foreldrum.
Fræðslufundir eru haldnir árlega fyrir foreldra um forvarnarstarf og hættur samfara
vímuefnaneyslu,
Á vorfundi foreldra í 9.bekk er aðili frá Vá-Vest með erindi.
Nemendur eru hvattir til að vinna að eigin vímu- og tóbaksvarnarstefnu.
7. bekkur tekur ár hvert þátt í verkefninu Reyklaus bekkur
Nemendum í 8. bekk er boðið upp á sjálfstyrkingarnámskeið

2. Hvatning til hollra lífshátta og tómstunda



Fjallað er um mikilvægi heilbrigðs lífernis í kennslu, t.d. í íþróttum, líffræði, heimilisfræði og
lífsleikni.
Áhersla er lögð á almenna þátttöku nemenda í félags- og tómstundastarfi og reynt er að hafa
fjölbreytt framboð á viðfangsefnum.

3. Bætt samskipti og vinna gegn einelti




Umsjónarkennarar vinna markvisst að því að efla góðan bekkjaranda og byggja upp
persónuleg tengsl við nemendur sína.
Unnið er að öflugri námsráðgjöf.
Tekið er á eineltismálum í samvinnu starfsfólks og foreldra (sjá áætlun um viðbrögð við
einelti í GÍ

4. Samstarf í bæjarfélaginu


Samstarf við VÁ-Vest, Félagsmiðstöðin Djúpið, HSV, Listaskóli Rögnvaldar, Tónlistarskóli
Ísafjarðar, Björgunarfélagið.

5. Foreldrar verði virkir þátttakendur í leik og starfi barna sinna





Bekkjarfulltrúar (fulltrúar foreldra) í hverjum árgangi.
Sameiginlegar skemmtanir og fundir fyrir foreldra og unglinga eru haldnar árlega.
Stuðlað er að öflugu starfi bekkjarfulltrúa. Allir foreldrar geta nálgast lista yfir nöfn annarra
nemenda í árganginum og foreldra þeirra á mentor.

