FRAMKOMA OG SKÝR MÖRK
Hvarvetna gilda ákveðnar leikreglur sem öllum ber að fara eftir. Um er að ræða reglur sem settar eru
í þeim tilgangi að jafna aðstöðu og til að samskipti og starfsemi gangi eðlilega og árekstralaust fyrir
sig.
Í grunnskólalögunum segir m.a. um skólareglur í 41. grein: „Nemendum ber að hlíta fyrirmælum
kennara og starfsfólks í öllu því er skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum
umgengnisvenjum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin.“
Í skólanum gilda ákveðin viðmið um samskipti sem öllum ber að fara eftir. Þessi viðmið gilda alls
staðar þar sem kennsla fer fram, á skólalóð og í öllum ferðum sem farnar eru á vegum skólans.
Í Grunnskólanum á Ísafirði höfum við gert með okkur sáttmála um samskipti sem kemur í stað
formlegra skólareglna. Við höfum einnig skilgreint ákveðin mörk í samskiptum sem við viljum standa
vörð um. Sáttmálinn og skýru mörkin eru birt í Skólahandbók skólans sem gefinn er út í upphafi hvers
skólaárs. Umsjónarkennarar kynna þessi atriði fyrir nemendum og fyrir foreldrum og forráðamönnum
á haustfundum.
Umsjónarkennarar gera bekkjarsáttmála um samskipti eða setja bekkjarreglur í samvinnu við
nemendur sína. Mikilvægt er að allir sem koma að starfi með börnunum viti til hvers er ætlast og því
þarf að kynna samskiptareglurnar fyrir foreldrum.
Eðli máls samkvæmt er ekki hægt að sjá fyrir allt sem upp kann að koma í skólastarfinu. Í slíkum
tilvikum metur starfsfólk hvernig brugðist skal við aðstæðum.
Við óskum eftir að samskipti í skólanum einkennist af:
Virðingu: Í skólanum okkar ríkir virðing fyrir eigum, skoðunum og sérstöðu hvers og eins.
Samhug: Í skólanum okkar ríkir gleði og vellíðan. Við finnum samstöðu og traust, hjálpumst að og
erum örugg.
Menntun: Í skólanum okkar ríkir vinnugleði, nýsköpun, gagnrýnin hugsun og virk uppbygging. Við
höfum metnað, sköpunargleði, ábyrgð og kraft til að gera okkar besta.
Öryggi: Skólinn á að vera öruggur staður þar sem öllum á að líða vel.
 Til þess að tryggja öryggi allra í skólanum eru hjól, hjólabretti, línuskautar o.þ.h aðeins leyfð á
ákveðnum svæðum á skólalóð á skólatíma vegna slysahættu.


Neysla sælgætis og gosdrykkja stangast á við hugmyndir um heilsusamlega lífshætti og er því
aðeins leyfð við sérstök tækifæri í skólanum.

Kurteisi og tillitsemi: Mikilvægt er að temja sér prúðmannlega framkomu jafnt í orði sem í verki. Við
umgöngumst aðra eins og við viljum að þeir komi fram við okkur.
Snyrtimennsku og stundvísi: Við göngum vel og snyrtilega um húsnæði skólans og skólalóðina, okkur
líður öllum betur í snyrtilegu umhverfi. Stundvísi er góður kostur sem auðveldar samvinnu allra í
skólanum, því er mikilvægt að við leggjum okkur öll fram um að mæta á réttum tíma.
Mistök í samskiptum eða umgengni
Ef nemendum verða á mistök í samskiptum eða umgengni viljum við reyna að hjálpa þeim að leysa
málin á uppbyggilegan hátt, þannig að þeir bæti fyrir þann skaða sem þeir hafa valdið. Við leggjum
áherslu á að nemendur læri betri leiðir í framkomu og samskiptum við aðra.
Skýr mörk
Starfsfólk skólans hefur skilgreint ákveðin mörk sem eiga að stuðla að auknu öryggi í skólanum og líta
svona út:

Í skólanum okkar eiga allir að vera öruggir, hafa vinnufrið, njóta virðingar og vera lausir við:
 ofbeldi
 vopn
 fíkniefni
 ógnanir, ögranir og hótanir
 meðvitaða truflun á skólastarfi
 skemmdarverk og þjófnaði
 mismunun vegna uppruna eða litarhattar
Það er sameiginlegt verkefni okkar allra að sjá til þess að svo sé.
Að fara yfir skýru mörkin stangast á við hugmyndir okkar um öryggi einstaklingsins í skólanum og
hópsins sem heildar. Það stangast einnig á við hugmyndir okkar um virðingu fyrir sjálfum okkur,
öðrum og umhverfinu.
Ef nemanda verður á að fara yfir þessi mörk er honum vísað til skólastjórnanda sem fer yfir málsatvik
með honum. Foreldrar/forráðamenn eru ávallt upplýstir um málið. Nemandinn fær tækifæri til að
leiðrétta mistökin á uppbyggilegan hátt og skólastjórnandi gengur formlega frá málinu.
Nemandi sem fer yfir skýr mörk skólans í ferð á vegum hans eða óhlýðnast fararstjórum getur átt á
hættu að verða sendur heim á kostnað foreldra.
Kennarar skulu ávallt skrá atvik sem upp koma, vandamál, lausnir og fundi, í dagbók. Þetta er
nauðsynlegt vegna síðari tíma.
Agabrot – brottvísun úr skóla
Ef allt um þrýtur og nemandi lætur sér ekki segjast má vísa nemanda um stundarsakir úr skóla á
meðan reynt er að finna lausn á máli hans. Takist ekki að leysa vanda nemandans innan skólans á viku
er málinu vísað til fræðslunefndar. Stuðst er við Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila
skólasamfélagsins nr. 1040/2011.

