
SAMSKIPTI og
SKÓLAANDI
Marklínur –
samskipta- og umgengnisreglur

Garðaskóli, Garðabæ

Sk
ól

al
yk

la
r G

ar
ða

sk
ól

a



Skóla lykl ar Garða skóla
Upp lýs ing ar um starf ið í Garða skóla er að  finna í smá rit um

sem við köll um „Skóla lykla.“

„Skóla lykl ar“Garða skóla eru hlut ar af skóla námskrá.
Lykl arn ir eru ætl að ir öll um sem að skól an um koma, nem end um, for eldr um og 

starfs mönn um  – þeir eru eins kon ar leið ar vís ar um skóla starf ið.
  „Skóla lyklana“má  finna á heima síðu skól ans

 (  http://www.gardaskoli.is )

SAM SKIPTI og SKÓLA ANDI
Marklín ur – Sam skipta- og um gengn is regl ur

Hvert er efni  þessa rits?
 Þetta rit er eins kon ar kennslu hefti – leið ar vís ir um góða hegð un og já kvæð sam skipti í Garða skóla.  

Þá eru birt ar þær regl ur sem  gilda um um gengni í skól an um auk  reglna um nem enda s kápa og skóla sókn.

Fyr ir hvern er  rit ið?
Efni rits ins er fyrst og fremst  beint að nem end um en í því eru mikl væg ar upp lýs ing ar fyr ir alla sem koma

að skól an um – nem end ur, for eldra, kenn ara og aðra starfs menn skól ans.   

Hvern ig not um við  þetta rit?
 Þetta  hefti er leið ar vís ir sem oft þarf að  fletta upp í.

a) Nem end ur sjálf ir  kynna sér efni rits ins
b) Kenn ar ar fara yfir efni rits ins með nem end um

c) For eldr ar ræða efni rits ins með börn um sín um.

Hvers  vegna  svona rit?
Orð eru til alls fyrst og það eyk ur ör yggi  allra að vita hvern ig unn ið er með sam skipti í skól an um.
Gott er að til séu skráð ar regl ur um sam skipti, um gengni, nem enda s kápa og skóla sókn.   Einnig er

mik il vægt að all ir viti hvað ger ist þeg ar regl ur eru brotn ar.

Hvern ig er rit ið upp byggt?
1. Lýs ing á á kjós an legri (á sætt an legri) hegð un nem enda.

2. Dæmi um ó á sætt an lega hegð un.  í Garða skóla setj um við skýr mörk á  milli ásætt anlegr ar og
ó á sætt an legr ar hegð un ar.   Þau mörk köll um við marklín ur. 

3. Lýs ing á  því sem ger ist þeg ar hegð un reyn ist ó á sætt an leg.
4.  Svör við því hvern ig nem end ur geta val ið ár ang urs ríka leið til lausn ar á sam skipta- eða hegð un ar vanda.

5. Sagt frá því sem ger ist ef nem end ur  vilja ekki  þiggja ár ang urs ríka leið til lausn ar á  vanda sín um.
6. Regl ur um um gengni í skól an um auk  reglna um nem enda s kápa og skóla sókn.

Skóla lyk ill Garða skóla:
Sam skipti og skóla andi

– Marklín ur – sam skipta- og um gengn is regl ur

© Garða skóli, Garða bæ – ágúst 2012

Á byrgð ar mað ur:  Ragn ar Gísla son, skóla stjóri

Prentvinnsla: Oddi umhverfisvottuð prentsmiðja
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SKÓLAREGLUR GARÐASKÓLA
Við göngum snyrtilega um skólann okkar

– Við skiljum ekki við matarleifar né umbúðir á matborðum heldur  notum ruslafötur.  
Heitan mat, aðra matvöru og drykki neytum við eingöngu á neðri hæð aðalbyggingar.       

Á göngum efri hæðar aðalbyggingar er vinnuaðstaða- og afdrep til hvíldar en 
ekki mataraðstaða.

Við klæðumst ekki yfirhöfnum, húfum né útiskóm í kennslustofum
– Við geymum hlífðarfatnað og skó í nemendaskápum.  Þeir sem geyma skófatnað  í 

skógeymslum í anddyri gera það á eigin ábyrgð. Við notum inniskó – það verndar fætur 
(og sokka) og ver okkur gegn gólfkulda.

Við slökkvum á farsímum og öðrum raftækjum í kennslustundum
– Farsíma og önnur raftæki má nota á göngum skólans. Í prófreglum skólans kemur 

skýrt fram að farsímar eru aldrei leyfðir í prófstofu. 
Ströng viðurlög gilda um brot á þessari reglu.

Við mætum stundvíslega í skólann og stundum nám af kappi í kennslustundum
– Ein meginforsenda árangurs í námi er áhugi og ástundun. Góð skólasókn er ávísun á að 
nemandi nái sínu besta úr skólagöngu sinni. Stundvísi er dyggð sem leiðir til farsældar í 

námi og starfi.

Við ástundum heilbrigðar lífsvenjur, snæðum holla fæðu og hreyfum 
okkur reglulega.

-Garðaskóli er heilsueflandi skóli sem styður nemendur til heilbrigðra lífs- og neysluhátta.
Við höfnum neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna.  

Við berum ábyrgð á eigin hegðun og framkomu
-Í Garðaskóla njótum við frelsis til athafna sem ekki skaða okkur sjálf né samferðamenn 
okkar.  Við temjum okkur ábyrgðarfulla hegðun þar sem við rækjum skyldur okkar og 

temjum okkur sjálfsstjórn.

Við brotum á skólareglum eru viðurlög
-Í bæklingnum Samskipti og skólaandi eru lýsingar á ásættanlegri og óásættanlegri 

hegðun og þeim mörkum sem þar liggja á milli. Þegar nemandi fer út fyrir ásættanleg 
mörk í hegðun taka við vel skilgreind viðbrögð og afleiðingar sem í öllum tilvikum 

beinast að því að nemandi nái aftur stjórn á eigin hegðun og geri áætlun um hvernig 
hann nái því markmiði.  Í öllum tilvikum eru agabrot unnin í samvinnu nemanda, 

foreldra og starfsmanna skólans.

Nánari útfærsla á reglum þessum og viðurlögum gegn brotum á þeim er að finna 
í þessum bæklingi: Samskipti og skólaandi.

Skólastjóri
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MARKLÍNUR
Við í Garðaskóla setjum skýr mörk – marklínu – á milli þeirrar hegðunar sem er ákjósanleg
og eðlileg og þeirrar hegðunar sem ekki er hægt að sætta sig við.

Línuna á milli stjórnleysis og sjálfsstjórnunar köllum við marklínu. Hegðun sem
byggir á stjórnleysi er óásættanleg en hegðun sem byggir á sjálfsstjórn er
æskileg/ásættanleg.

Sá sem ekki þiggur tilboð um að gera áætlun um úrbætur þarf að lúta viðurlögum
sem meðal annars er lýst í þessu hefti.

Viðurlög taka ávallt gildi við brot á ófrávíkjanlegum reglum og alvarlegum
agabrotum. Lögbrot eru ávallt meðhöndluð með ströngum viðurlögum.
     Nemanda sem gert er að lúta viðurlögum getur ekki valið um að gera áætlun
um úrbætur fyrr en eftir framkvæmd viðurlaga.

BROT Á
ÓFRÁVÍKJANLEGUM
REGLUM       VIÐURLÖG
ALVARLEG
AGABROT

                    MARKLÍNA

AGABROT ÁÆTLUN UM  BÆTT HEGÐUN
ÓÁSÆTTANLEG ÚRBÆTUR  SJÁLFSSTJÓRN
HEGÐUN

 VIÐURLÖG

ÓÁSÆTTANLEG           MARKLÍNA      ÁSÆTTANLEG
     HEGÐUN                HEGÐUN
  (Stjórnleysi)   (Sjálfsstjórn)

Val



HVAÐ ER Á SÆTT AN LEG HEGÐ UN?

Æski leg og eðli leg hegð un:

Nem andi mæt ir á vallt stund vís lega og vel und ir bú inn í skól ann, reiðu bú inn til 
að  takast á við krefj andi verk efni, taka til sögn og taka virk an þátt í við fangs efn um 
kennslu stunda.   Nem and inn geng ur vel um skól ann sinn og læt ur sér annt um að 
sam skipti í skól an um séu vin sam leg og til þess fall in að auka sam kennd og ör yggi 
nem enda og ann arra sem  starfa í skól an um.  Sama á við um starf semi fé lags mið-
stöðv ar.

Nem andi sýn ir sjálf um sér og öðr um virð ingu með fram komu  sinni, orð um og 
gjörð um.  Til þess að ná þessum mark mið um þarf að skil greina hvað telst á sætt an-
leg hegð un og hvað ekki:
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Dæmi um á sætt an lega hegð un nem anda:

Nem andi:

–  hef ur stjórn á eig in hegð un, bæði í orð um og gjörð um.

–  sýn ir sjálf um sér og öðr um virð ingu.

–  virð ir þær marklín ur sem skóla sam fé lag ið hef ur kom ið sér 
 sam an um.

–  fer vel með þau verð mæti sem hon um er trú að fyr ir, geng ur vel um  skól-
ann og um hverfi hans.

–  ger ir sér far um að  leysa úr á grein ingi sem upp kann að koma af skyn-
semi og án of beld is.

–  virð ir eign ar rétt ann arra. 

–  er til lits sam ur og ger ir sér far um að  setja sig í spor ann arra.
 
–  kann að lúta verk stjórn og skil ur hlut verk sitt sem nem anda og virð ir verk-

stjórn ar hlut verk kenn ara.

–  virð ir verk sín og vand ar frá gang á verk efn um sín um.



HVAÐ ER Ó Á SÆTT AN LEG HEGÐ UN?
Fram an greind lýs ing á á sætt an legri hegð un á að jafn aði við um hegð un lang flestra 
nem enda Garða skóla.   Þeir eiga að  njóta á vaxta góðr ar hegð un ar sinn ar og sjálfs-
stjórn un ar.   Við sporn um gegn nei kvæðri hegð un með því að  setja okk ur marklín-
ur gegn ó á sætt an legri hegð un  þeirra fáu sem get ur skað að hina  mörgu. 
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Marklín ur – ó á sætt an leg hegð un:

Við sætt um okk ur ekki við að hegð un nem anda eyði leggi,  hindri eða  trufli 

skóla starf –  vinnu nem enda og kenn ara.

Við sætt um okk ur ekki við að hegð un nem anda ógni ör yggi ann arra ein stak-

linga sem  starfa í skól an um/ fé lags mið stöð inni, nem enda, 

kenn ara eða ann arra starfs manna.

Við sætt um okk ur ekki við að hegð un nem anda  valdi öðr um ama, 

leið ind um,  kvíða og ör ygg is leysi.

Við sætt um okk ur ekki við að nem end ur  gangi í eig ur ann arra,  

skemmi eða  steli.

Við sætt um okk ur ekki við að nem end ur láti sér ekki segj ast við 

kurt eis is lega um vönd un.

Við sætt um okk ur ekki und ir nein um kring um stæð um við reyk ing ar nem enda 

eða notk un vímu gjafa.

Við sætt um okk ur ekki við lög brot og bregð umst um svifa laust við 

þeg ar lands lög eru brot in. Lög brot fram in inn an  veggja skól ans/

fé lags mið stöðv ar eru lög reglu mál og til kynnt yf ir völd um sem slík.



HVAÐ GER IST EF HEGÐ UN ER Ó Á SÆTT AN LEG?
Á  næstu opnu er sagt frá því hvern ig nem end ur geta val ið ár ang urs ríka leið til 
lausn ar ef hegð un  þeirra reyn ist ó á sætt an leg.  

Við al var leg um brot um er þó á vallt brugð ist við með skýr um  hætti: 

Laga brot/ al var leg aga brot önn ur:
Þeg ar nem end ur  brjóta al var lega af sér eru for eldr ar kall að ir til.   Nem anda er vís að 
frá  skóla á með an af greiðsla máls er und ir bú in.

Slík brott vís un get ur ver ið var an leg – allt eft ir eðli brots ins.   Sam kvæmt lög um 
má máls með ferð taka allt að 5  virka daga án þess að nem anda sé út veg að ann að 
skóla úr ræði.
Al var leg frá vik frá skóla sókn – skróp – ó eðli leg ar sein kom ur:
Ef skóla sókn hrak ar fá nem end ur munn lega að vör un og for eldr um gert við vart. Ef 
um þrýt ur og nem andi held ur upp tekn um  hætti er nem anda vís að frá  skóla og 
hann ekki tek inn inn aft ur fyrr en hald inn hef ur ver ið for eldra fund ur (um sjón ar kenn-
ari/deild ar stjóri) og skrif leg ur samn ing ur gerð ur um skóla sókn og þær af leið ing ar 
sem munu  fylgja ef skóla sókn batn ar ekki. Sjá nánar um skráningar á skólasókn á 
bls. 15.

Sam kvæmt lög um ber skóla stjóra að vísa van höld um á skóla sókn nem anda 
til  fræðslu- og barna vernd ar yf ir valda.  Þá eru for eldr ar kall að ir til ábyrgð ar.
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Dæmi um ó á sætt an lega hegð un nem anda:
Nem andi:

–  neit ar sam vinnu – er ó sam vinnu þýð ur og hlýð ir ekki vin sam leg um til mæl-
um kenn ara eða ann arra starfs manna skól ans.

–  kem ur ó und ir bú inn og án nauð syn legra  gagna í skól ann.

–  er ó virk ur í kennslu stund um.

–  er ó stund vís og/eða skróp ar í skól an um.

–   trufl ar skóla starf með ó við eig andi hegð un s.s. ó kurt eisi, hróp um, 
frammíköll um – stjórn semi.

–   brýt ur skóla regl ur – ss. um notk un far síma í kennslu stund, regl ur um klæða-
burð, um gengni um hús næði  skóla og fé lags mið stöðv ar, hús gögn, nem-
enda s kápa og regl ur sem  gilda í mötu neyti nem enda.

–  tek ur þátt í of beldi, lík am legu eða and legu (m.a. ein elti). 

–  tek ur þátt í lög brot um:  Skemmd ar verk um, þjófn aði, vopna burði, hót un-
um, fjár hættu spili,  svindli, kúg un, mút um, á reitni hvers kon ar (kyn ferð is-
legri, kyn þátta hatri, dóna skap),  neyslu og með ferð á feng is eða ann arra 
vímu efna.



UPP BYGG ING – 
ÁR ANG URS RÍKA LEIÐ IN  
NEM END UR GETA VAL IÐ UPP BYGG INGU –
ÁR ANG URS RÍKA LEIÐ TIL LAUSN AR
Í Garða skóla er stefn an að  vinna aga mál á þann hátt að all ir að il ar komi sem sterk-
ast ir frá sam skipt um, reiðu bún ir að líta í eig in barm og ná  betri stjórn á eig in hegð-
un. Til þess að það tak ist er á vallt  reynt að  velja mild ustu – fljót förn ustu – ár ang urs-
rík ustu leið ina – til lausn ar á sam skipta vanda.

All ir geta gert mis tök
Þeir sem  starfa í Garða skóla eru mann leg ir og þeim geta orð ið á mis tök í hegð un, 
um gengni og sam skipt um.  Það gild ir um alla: nem end ur, kenn ara, stjórn end ur og 
aðra starfs menn skól ans.

Mis tök þarf að leið rétta
 Besta leið in til þess að  vinna úr slík um mál um er að við ur kenna þau mis tök sem 
orð ið hafa  – gera á ætl un um að leið rétta þau – og koma í veg fyr ir að þau end ur-
taki sig.

Nem end ur geta val ið um leið ir til lausn ar á mál um
Þeg ar nem andi átt ar sig á að hon um hafi orð ið á mis tök í hegð un eða sam skipt um 
gefst hon um tæki færi á að  vinna á já kvæð an hátt úr sín um mál um og snúa aft ur 
sterk ari til  starfa  sinna í sátt við sam starfs menn sína.  

Nem and inn fær val um leið ir til lausn ar á mál um sín um:
1) Hann get ur val ið um að fara  milda og 
    ár ang urs ríka leið  – upp bygg ingu –  eða... 
2) ... að taka skil greind um af leið ing um  
    gjörða  sinna – við ur lög um. 

Fram an greint á ekki við um al var leg 
brot.  Þá  gilda föst við ur lög  með ýms um 
af leið ing um – allt eft ir eðli brots ins. Að 
lok inni máls með ferð og fulln ustu við ur laga 
geta nem end ur hins veg ar ósk að eft ir – eða 
þeg ið til boð um að gera á ætl un um  breytta 
hegð un.
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Dæmi um upp bygg ingu
Í kennslu stund:  Kenn ari á minn ir nem anda og gef ur hon um tæki færi til að ná 
stjórn á eig in hegð un og leið rétta mis tök sín (bæta hegð un sína).  Ef nem andi 
held ur upp tekn um  hætti ber kenn ara að  senda nem anda til deildastjóra þar sem 
hon um gefst tími og næði til að  vinna í mál um sín um.

Hjá deildarstjóra er far ið yfir mál nem anda og þar býðst hon um tæki færi til 
að gera áætl un um leið rétt ingu á hegð un  sinni. Málið er gert upp milli nemenda 
og viðkomandi kennara áður en  næsta kennslu stund hjá kennaranum hefst. 
Umsjónarkennara og foreldrum er gert viðvart um málsatvik þegar þörf er á.

Á göng um skól ans,  skóla safni, í fé lags mið stöð, mötu neyti og í þrótta mið-
stöð: Hið sama gild ir um hegð un á göng um skól ans og í mötu neyti. Starfs menn 
skól ans gefa nem anda tæki færi til að bæta hegð un sína. Ef það ger ist ekki ber 
starfs manni að vísa nem anda til deildarstjóra. Nem end um ber að  hlýða til mæl um 
starfs manna skól ans/fé lags mið stöðv ar og í þrótta mið stöðv ar.
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Þeg ar skóla and inn er já kvæð ur er hægt að gera  stóra  hluti. Í nóvember ár hvert fögnum 
við afmælisdegi skólans og brjótum upp skólastarf með svonefndum „Gagn og gaman“ 
dögum.



EF NEM ANDI ÞIGG UR EKKI TIL BOÐ UM 
AÐ LEIÐ RÉTTA HEGÐ UN SÍNA:
Ef nem andi þigg ur ekki til boð um  mildu (ár ang urs ríku) leið ina, þ.e. að gera á ætl un 
um  breytta hegð un, er málið unnið áfram af deildarstjóra. Í flest um til vik um er boð-
að sem fyrst til fund ar með foreldr um við kom andi nem anda.  Þá taka oft ast við 
að gerð ir sem  byggja ekki á sjálfs stjórn nem anda held ur skil yrð um og eft ir liti.

Dæmi um úr ræði þeg ar nem end ur geta ekki eða  vilja 
ekki bæta hegð un sína:

Eft ir far andi úr ræði eru mögu leg þeg ar nem end ur  vilja ekki  þiggja til boð um að 
leið rétta hegð un sína (fara mild ustu leið ina) og snúa sterk ari til  starfa á ný:

Nem andi vinn ur verk efni sín hjá deildarstjóra.

Að halds- og um bóta vinna (eft ir seta).

Gerð ur hegð un ar samn ing ur með skil yrð um.

Nem anda er boð in að stoð náms ráð gjafa.

Til vís un í sér úr ræði.

Til vís un til skóla sál fræð ings (með sam þykki for eldra).

Fund ur með öll um kenn ur um við kom andi nem anda.

Stunda skrá nem anda skert (tíma bund ið).

Reglu leg ir stöðu fund ir með um sjón ar kenn ara/ for eldr um.

Vís að til skóla lækn is eða hjúkr un ar fræð ings (skóla sókn/reyk ing ar – á hættu hegð un).

Nem andi flutt ur á  milli  bekkja/ hópa.

Nem end um út veg uð  vinna tengd skóla starf inu.

For eldr ar  fylgja nem anda í kennslu stund um.

Ráð inn stuðn ings full trúi.

Til vís un til barna vernd ar nefnd ar.

Tímabundin úti lok un frá þátt töku í fé lags lífi.

Nem anda út veg uð skóla vist í öðr um  skóla.

Ann að ó talið að fram an.
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HVAÐ GER IST ÞEG AR 
NEI KVÆÐ HEGÐ UN ER SÍ END UR TEK IN?
Ó hjá kvæmi leg ar af leið ing ar af sí end ur tek inni
nei kvæðri hegð un:

Nem andi sem ekki get ur haft stjórn á eig in hegð un (fer ít rek að yfir marklín ur/brýt ur 
regl ur) get ur vænst þess að eft ir lit með hon um  verði auk ið og að hon um sé ekki 
 treyst til þess að fara í vett vangs ferð ir, skóla ferða lög eða taka þátt í við burð um á 
veg um  skóla og fé lags mið stöðv ar þar sem  treysta verð ur á sjálfs stjórn nem enda.

Nem anda og for eldr um hans er þeg ar til kynnt um slík ar skerð ing ar og  hvaða skil-
mál ar  gilda um að  aflétta þeim. Við leitni nem anda og  vilji til að ná stjórn á eig in 
hegð un er þar lyk il at riði.

Skóla sókn
Nem end um á grunn skóla aldri er skylt sam kvæmt lög um að  sækja  skóla. Á kvæði 
grunn skóla laga um skóla sókn eru skýr: Nem end ur  skulu mæta stund vís lega í all ar 
kennslu stund ir.  Ef van höld  verða á skóla sókn eru for eldr ar kall að ir til á byrgð ar. 
Al var leg ur mis brest ur er til kynnt ur  fræðslu- og barna vernd ar yf ir völd um.  Regl ur um 
skóla sókn nem enda eru birt ar í  þessu riti á blað síðu 15.

Í Garða skóla stefn um við að því að nem end ur  öðlist sjálfs stjórn, sjálfs traust og 
sjálfs virð ingu.  Stund vísi og góð skóla sókn er góð ur mæli kvarði á ár ang ur í þeim 
efn um auk þess að  stuðla að sem best um náms ár angri.
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UM GENGNI UM SKÓL ANN
Skófatn að ur, yf ir hafn ir og höf uð föt   
Nem end ur  ganga ekki um á  útiskóm inni í skóla hús næð inu og eru hvatt ir til að 
nota inni skó á skóla tíma. Nem end ur  skilja skófatn að, yf ir hafn ir og höf uð föt eft ir í 
skáp um sín um.  Nem end ur eiga ekki að  skilja skóla tösk ur sín ar eft ir á glám bekk.   
Þær eiga á vallt að geym ast í nem enda skáp.  

Á „Opn um hús um“og skemmt un um í Garða lundi eru gerð ar und an þág ur varð-
andi klæðn að og skófatn að.

Nem enda skáp ar
All ir nem end ur hafa að gang að nem enda skáp með talna lás. (Sjá regl ur um nem-
enda s kápa hér á eft ir).

Skáp ar nem enda eiga ætíð að vera lok að ir og læst ir þeg ar nem andi er ekki að 
ná í eða  setja  hluti í skáp inn.

Nem end ur eiga ekki að  geyma verð mæti í skáp un um.  

Mat ar að staða – mat sala
Mat sala nem enda býð ur upp á fjöl breytt ar neyslu vör ur á hag stæðu  verði.

Nem end ur eiga ein göngu að mat ast á göng um  neðri hæð ar og í blóma skála og 
 gryfju. Ó heim ilt er að mat ast ann ars stað ar í skól an um.

Nem end ur eiga að  ganga frá mat ar leif um og um búð um í rusla föt ur að lok inni 
mál tíð. Mark mið okk ar er að skól inn sé á vallt snyrti leg ur og þægi leg ur í veru stað ur.

Skólakortið
Nemendum gefst tækifæri á að nota matarkort – „Skólakortið“ – þegar þeir  versla 
í matsölu skólans og einnig þegar keypt er ljósritun á skólasafni.  Kortið hefur alla 
eiginleika „debetkorts“ og á heimasíðu skólans má finna nákvæmar reglur um 
 notkun kortsins.  Á Netinu geta síðan nemendur og foreldrar ávallt séð nákvæmt 
yfirlit um inn- og úttektir og hvað keypt hefur verið með kortinu.
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Nem end ur eiga að vera í skól an um á skóla tíma
Ætl ast er til þess að nem end ur séu í skóla bygg ing unni eða á skóla lóð á skóla tíma.   
Nem end ur geta bú ist við því að for eldr um sé gert við vart ef starfs menn skól ans 
 verða var ir við tíð ar ferð ir nem enda frá  skóla (s.s. í versl un ar mið stöð eða  sjoppu). 
 

Reyk ing ar eru strang lega bann að ar 
Reyk ing ar í skól an um, fé lags mið stöð inni og á lóð skól ans eru ó heim il ar sam kvæmt 
lands lög um.  Þeir fáu nem end ur sem enn  reykja  þurfa að  venja sig á að  reykja 
ekki á starfs tíma  skóla og fé lags mið stöðv ar.  Best er að sjálf sögðu að þeir  hætti að 
 reykja.

Und ir göng við Víf ils staða veg telj ast til skóla lóða Garða skóla og Flata skóla.  Það 
 svæði á því að vera reyk laust  beggja  vegna veg ar ins.  Nem end um sem staðn ir eru 
að reyk ing um á lóð skól ans er vís að frá  skóla og fé lags mið stöð á með an mál  þeirra 
er tek ið fyr ir.

Far sím ar
Öll notk un far síma og  tækja sem trufl að geta  virkni og  vinnu nem enda í kennslu-
stund um er bönn uð.  Við slökkv um á far sím um og hljóm tækj um með an á kennslu-
stund stend ur. Farsíma má aldrei hafa með sér í prófstofu.

Skóla bjalla  
Eng in  bjalla hring ir við upp haf og end ir kennslu stunda.   Nem end ur eiga að  ganga 
með rétt stillt úr á sér og víðs veg ar um skól ann eru vegg klukk ur.
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NEM ENDA SKÁP AR 
Í GARÐA SKÓLA
– regl ur og skil mál ar

Ætl ast er til að all ir nem end ur Garða skóla 
noti nem enda s kápa til þess að  geyma yf ir-
hafn ir, skófatn að, í þrótta tösk ur, höf uð föt og 
náms gögn sem ekki er ver ið að nota. Í skól-
an um eru fáir snag ar og lít ið hillu pláss fyr ir 
skó.  
Að stæðna  vegna eiga nem end ur því að 
nota geymslu s kápa skól ans.

Í upp hafi vetr ar eru all ir skáp ar hrein ir og 
yf ir farn ir. Nem end ur fá til af nota talna lás 
með  dulkóða. Í sumum til vik um  verða nem-
end ur að  deila skáp með öðr um.

Nem end ur mega ekki und ir nein um kring um stæð um gefa öðr um nem end um upp 
talna lyk il skápa láss ins. Ó heim ilt er að nota aðra lása en þá sem skól inn út veg ar.

Frá og með hausti 2012 fellur innheimta tryggingargjalds niður.  Eftir sem áður er 
ætlast er til að skáp og lás sé skilað að vori í góðu ásigkomulagi.  Ef vanhöld verða 
á umgengni um skápa og tap á lásum áskilur skólinn sér rétt til að innheimta gjald af 
nemanda/foreldrum allt að kr. 2000.-   Umsjónarkennarar yfirfara ástand skápa með 
nemendum að vori til.

Ef end ur nýja þarf lás þarf nemandi að kaupa hann á 1000 kr. Nem andi getur miss t 
rétt sinn til skápa notk un ar  vegna slæmr ar um gengni  ( veggjakrot, risp ur, sóða skap-
ur). Ef nem end ur  verða upp vís ir að skemmd um á nem enda skáp um  verða þeir (og  
for eldr ar) krafð ir um greiðsl ur  vegna tjóns ins.

Garða skóli ábyrgist skemmd ir á skáp un um af ut an að kom andi á stæð um.

Nem end ur geta  hvenær sem er átt von á að skáp ur  þeirra  verði skoð að ur í fylgd 
starfs manns skól ans.

Skól inn á skil ur sér rétt til leit ar í nem enda skáp um ef nauð syn kref ur s.s. ef grun ur
leik ur á að ör yggi nem enda sé í húfi eða að ó lög mæt ir hlut ir leyn ist í nem enda skáp.

MUN IÐ – Skáp arn ir eiga á vallt að vera lok að ir
og læst ir þeg ar eig andi er ekki  nærri.
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Á STUND UN OG SKÓLA SÓKN
Stundvísi og góð skólasókn er lykill að góðum námsárangri. Í Garðaskóla er lögð 
áhersla á að nemendur stundi nám sitt af festu og sæki skóla sinn vel.

Gefin er skólasóknareinkunn sem byggir á eftirfarandi reglum:
•	 Nemendur eiga að sækja allar kennslustundir stundvíslega. Nemendur sem 

ítrekað koma of seint eiga von á að verða kallaðir í viðtal til umsjónarkennara 
og/eða deildarstjóra.

•	 Forráðamanni ber að tilkynna lögmætar fjarvistir s.s. veikindi og leyfi allt að tveim 
dögum símleiðis á skrifstofu skólans, með tölvupósti til umsjónarkennara eða 
í handbók nemenda. Ef um langvarandi veikindi er að ræða þarf að framvísa 
læknisvottorði.

•	 Nemendur sem þurfa að yfirgefa skólann á miðjum degi af gildum ástæðum 
eiga að skrá brottför sína á eyðublað sem fæst hjá riturum á skrifstofu skólans. 
Fjarvist án skýringar er skráð ólögmæt.

Gefin eru fjarvistarstig fyrir eftirfarandi þætti skólasóknar:
Veikindi/leyfi                   0 stig Seinkoma                  1 stig Ólögmæt fjarvera             2 stig

Einkunn fyrir skólasókn er gefin skv. eftirfarandi kvarða:
Stig Einkunn Stig Einkunn
0-3 10 26-35 5
4-8 9 36-50 4
9-13 8 51-70 3
14-18 7 71-90 2
19-25 6 91- 1

•	 Fari	skólasókn	niður	í	einkunnina	7	fær	nemandi	aðvörun	og	er	gefinn	kostur	
á því að taka sig á. Lækki einkunn áfram verða nemandi og forráðamenn ka-
llaðir í viðtal og leitað leiða til úrbóta. Sjá um skólasókn nemenda í reglugerð 
grunnskólalaga nr. 66/1995 gr. 9 og 41 og gr. 6.

Kennarar fylgjast með ástundun og hegðun nemenda og skrá upplýsingar í Mentor:
Til að fylgjast með ástundun og hegðun nemenda skrá kennarar eftirfarandi atriði í 
mentor þegar tilefni er til. Þessi atriði eru ekki metin til einkunnar en liggja til grund-
vallar í samskiptum skólans við nemendur og forráðamenn.

Til fyrirmyndar í kennslustund Verkefni ekki skilað
Heimavinna til fyrirmyndar Truflun í kennslu
Í framför Ítrekuð truflun í kennslu
Vandvirkni í kennslustund Vísað úr kennslustund
Án heimavinnu Truflun og ólæti utan kennslustofu
Án námsbóka Vinnur vel

Einungis umsjónarkennari og skólastjórnendur geta og mega leiðrétta skráningu á 
skólasókn nemenda. Umsjónarkennari kynni nemendum sínum stöðuna vikulega 
og sendi til forráðamanna yfirlit yfir skólasókn og ástundun. Gert er ráð fyrir því að 
forráðamenn geri athugasemdir við skráningu ef ástæða er til innan tveggja vikna.



Garðaskóli, Garðabæ

Skólalyklar
Garðaskóla

GRUNNÞARFIRNAR
Allir sem starfa í Garðaskóla hafa þörf fyrir:

Að skipta máli

Að njóta umhyggju

Að geta notið frelsis og öryggis

Að gleðjast og njóta lífsins

Í Garðaskóla viljum við að allir fái tækifæri til að uppfylla þessar grunnþarfir
sínar á jákvæðan hátt án þess að skaða aðra.

Til þess að tryggja öryggi og vellíðan allra sem starfa í skólanum megum
við ekki uppfylla þarfir okkar á neikvæðan hátt – á kostnað annarra. En við 

erum öll mannleg og það getur hent okkur að skaða aðra með orðum
eða gjörðum. Þegar það gerist verðum við að viðurkenna mistök okkar og
gera áætlun um að leiðrétta þau. Þegar við tökum þannig ábyrgð á sjólfum 

okkur lærum við af mistökum okkar og styrkjum sjálfskennd okkar og
sjálfsvirðingu. Við styrkjumst – verðum reynslunni ríkari og stefnun jákvæð

að okkar besta í námi og samskiptum við aðra í skólanum.

Eftir 11-12 ára aldur hefur heili ungmenna þroskast úr barnsheila í heila
fullorðins manns. Unglingar hafa öðlast þroskaða rökhugsun og vitsmuni.

Reynsluheimurinn er þó enn að mestu reynsla barnsins. Á unglingsárum eykst
þroski dag frá degi – mikilvægt er að unglingur nýti þennan dýrmæta tíma
til að kynnast sjálfum sér, efla sjálfstraust, siðferðiskennd og verða þroskaður

einstaklingur sem stýrir eigin lífi til fullorðinsára sem bíða skammt undan.


