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Starf Hjallastefnuskóla til að efla jákvæð 

samskipti og bregðast við einelti 
 

„Hér eiga sín allir að njóta - og upplifa hamingju og sátt ...“ 

 

Svo segir í skólasöng grunnskóla 

Hjallastefnunnar og lýsir þeirri afstöðu 

stefnunnar að allir nemendur skólanna eigi 

óskoraðan rétt til vellíðunar og næðis til 

leikja og starfa innan vébanda skólans. 

Afstaða Hjallastefnunnar er skýr. Ofbeldi í 

orðum eða athöfnum er ALDREI liðið. 

Skólanum ber að þjálfa jákvæða 

skólamenningu og jákvæð samskipti og 

grípa STRAX til árangursríkra aðgerða ef 

brestir koma upp. 

Grundvöllur hinna jákvæðu samskipta er 

annars vegar „Kynjanámskrá 

Hjallastefnunnar“ og hins vegar 

„Meginreglur Hjallastefnunnar“. Stutt 

útgáfa kynjanámskrár og svo fyrsta 

meginregla fylgir hér með sem viðauki 

ásamt reglugerð um ábyrgð og skyldur 

aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. 

Að öðru leyti vísast til laga um grunnskóla 

og annarra laga og reglugerða sem taka til 

skólastarfs á Íslandi. 

 

 

 

 

 

Skólasöngur grunnskóla 

Hjallastefnunnar 
 

Í skólanum gagn er og gaman 

og gleðin í hjörtunum býr. 

Með stolti þar störfum við saman 

og stefnan er einföld og skýr: 

Hér eiga sín allir að njóta 

og upplifa hamingju og sátt. 

Já, múrana burtu skal brjóta 

og benda í framtíðarátt. 

 

Hér viljum við vináttu rækja 

og vera hvert öðru svo góð. 

Af forvitni fróðleikinn sækja 

og fylla á reynslunnar sjóð. 

Á oddinn við umhverfið setjum 

og ætlum að standa þar vörð. 

Alla við eindregið hvetjum 

til umhyggju við þessa jörð. 

 

Ef styrkinn sinn stelpurnar nýta 

þær stökkva yfir hindranir létt. 

Á fjölbreyttar lausnir þær líta 

og lífsglaðar taka á sprett. 

En strákarnir farveginn finna 

og fimlega stíga sinn dans. 

Þeir einhuga allir hér vinna 

og allir því komast til manns. 

 
Höf. Unnur Stefánsdóttir 
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Eineltisáætlun Hjallastefnuskóla 

Hlutverk kynjaskipts skólastarfs til að auka líkur á góðum og farsælum 

samskiptum milli allra barna 

Kynjanámskrá Hjallastefnunnar er grunnur að forvörnum hvað varðar einelti og aðra 

neikvæða hegðun í Hjallastefnuskólum. 

Þar er stöðugt unnið með þjálfun og styrkingu mikilvægra þátta í persónuþroska barnanna. 

Annars vegar er unnið með félagslega þætti sem ætlað er að auka gæði samskipta. Jákvæður 

agi er viðhafður í öllu skólastarfi, umburðarlyndi og víðsýni eru sérstaklega til umfjöllunar í 

öllum árgöngum og vinátta og samkennd er þjálfuð með markvissri samvinnu. 

Hins vegar er unnið með einstaklingsstyrkingu sem ætlað er að gefa hverju barni sjálfstraust 

til að leita aðstoðar hjá foreldrum eða kennara ef á þarf að halda. Þannig er meðal annars 

unnið með færni barna til að setja mörk, svara áreitni, tilkynna foreldrum og kennara 

hreinskiptið ef eitthvað á bjátar og þessum æfingum er fylgt eftir með reglubundnum 

könnunum á líðan barnanna. 

Kynjanámskráin er í forgrunni allt skólaárið en auk þess eru allir grunnþættirnir sex 

viðfangsefni í lotum yfir allt skólaárið. Önnur hvort lota er félagsstyrking og hin hver er 

einstaklingsstyrking eins og kemur fram hér á eftir. Hver lota er fjórar vikur og er hver vika 

helguð ákveðnu lykilhugtaki eða lotulykli. 

Mánuður Yfirheiti lotu Lykilhugtök lotunnar eða lotulyklar 

September Agakennsla virðing, hegðun, kurteisi og framkoma 

Október Sjálfstæði sjálfsstyrking, sjálfstraust, öryggi, tjáning 

Nóvember Samskipti umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða 

Janúar Jákvæðni bjartsýni, gleði, ákveðni, hreinskiptni 

Febrúar/mars Vinátta félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur 

Apríl Áræðni kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði 

Auk kynjanámskrárinnar má nefna að kynjaskipting í skólastarfi dregur úr núningi eða 

átökum milli hópa og þar sem stúlkur eru einar í hópi eða drengir einir í hópi, er hægt að stýra 

samskiptum kynjanna á jákvæðan hátt. Það er gert með daglegri blöndum stúlkna og drengja á 

sama aldri þar sem starfa saman tiltekna stund undir traustri stjórn beggja kennara til að 

eingöngu jákvæð hegðun er æfð.  
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Stjórn á aðstæðum til að fyrirbyggja neikvæð samskipti 

Allar aðstæður í skólastarfinu eru skapaðar með þeim hætti að koma í veg fyrir einelti eins og 

kostur er. 

Þar má nefna að frímínútur, þar sem allur skólinn er úti samtímis, eru aldrei viðhafðar. Þess í 

stað brjóta kennarar upp kennslustarfið með leikjum eða stuttri útivist þar sem þeir eru allaf 

stjórnendur og til staðar fyrir nemendur. 

Daglegt val er til staðar í klukkutíma í senn þar sem nemendur geta valið sér viðfangsefni inni 

eða úti eftir áhugasviði sínu. Þá er tryggt að aldrei sé meira en þriðjungur barnanna úti í 

frjálsu vali og þá undir stjórn kennara. Í verkefnum inni er fjölda einnig stillt í hóf þannig að 

aldrei séu fleiri en fjórir til átta á einu valsvæði í senn. Kennarar hafa einnig eftirlit með 

valstarfinu inni. 

Nemendur eru hvattir til að velja bæði eftir áhugasviði en einnig eftir samskiptastöðu, þ.e. að 

þau velji þau svið þar sem samskipti þeirra ganga sem best. 

Kennarar fylgja sínum barnahópum í íþróttir, þar á meðal í sund. Umsjónarkennari kennir 

einnig list- og verkgreinar og hefur því stjórn á samskiptum í þeim tímum rétt sem í öðru 

námi. 

Loks má nefna að nemendur borða í sínum stofum eða að kennarar fylgja börnum úr og í 

matsal og borða með þeim á hverjum degi og hafa þannig fullkomið gæðaeftirlit með 

samskiptum nemenda á matmálstímum. 

Námsfyrirkomulag Hjallastefnunnar til að auðvelda kennurum að stjórna 

aðstæðum 

Námsfyrirkomulag Hjallastefnuskóla stefnir ávallt að fámennum hópum á hvern kennara (12-

18 eftir aldri og stöðu einstakra barna) inni í hverri stofu eða námshópi. Kennarar hafa 

sjaldnast framsögur frá töflu um námsefni nema þá stöku sinnum og örstuttar. Fremur er 

börnunum skipt í fámenna námshópa í stöðvavinnu sem krefur um samvinnu og samskipti. 

Hinir fámennu námshópar gera kennurum kleift að gera og vinna einstaklingsáætlanir með 

hverju barni og fylgja þeim eftir í daglegu starfi. 

Í stað hefðbundinna námsbóka skapa börnin mikið af námsgögnum sínum sjálf sem kemur í 

veg fyrir samkeppni um hver sé kominn lengst eða styst í námsefninu. Spjaldtölvur eru fyrir 

alla nemendur miðstigs og efsta stigs auk spjaldtölvu fyrir hverja 10 nemendur á yngra stigi. 

Spjaldtölvunotkun veitir tækifæri fyrir nemendur og kennara að klæðskerasníða 

einstaklingsvinnuna þannig að hver og einn sé að vinna samkvæmt eigin námsskrá og geti 

verið á eigin hraða með öll sín námsgögn og námsaðferðir í spjaldtölvunni. Spjaldtölvan gerir 

hið sama og eigin námsgögn, ólík námsstaða verður sjálfsögð þegar allir eru á eigin hraða 
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með eigin gögn. Þannig dregur úr metingi og samanburði sem getur komið upp þegar allir 

vinna með sömu námsbækurnar. 

Kennaraborð er ekki fyrir hendi, heldur starfar kennarinn á sömu forsendum og börnin, við 

þau borð eða í þeim námsaðstæðum sem börnin vinna í hverju sinni; á gólfinu, í fjölbreyttum 

líkamsstellingum eða úti. Þessi nálægð við börnin minnkar líkurnar á að kennari taki ekki eftir 

neikvæðum samskiptum af einhverjum toga. 

Viðbrögð skólans ef neikvæð samskipti koma upp 

Skólinn ber skýlausa ábyrgð á velferð barnanna eins og kveðið er á um í fyrstu meginreglu 

Hjallastefnunnar. Þannig hefur skólinn brugðist ef neikvæð samskipti eiga sér stað milli 

barna. Neikvæð samskipti sem geta verið fyrsta skref í ofbeldissamskiptum og einelti, getur 

falist í orðanotkun, svip og tóni, útilokun, barsmíðum sem og hverju því sem eitthvert barn er 

beitt og veldur því tilfinningalegum, félagslegum eða líkamlegum skaða. Skólinn samþykkir 

ALDREI nokkur merki um samskipti af þessum toga og ber því að bregðast umsvifalaust við 

ef einkenni gera vart við sig. 

Hugtakið „einkenni“ er notað þar sem Hjallastefnan lítur svo á að ofbeldiseinkenni séu 

afleiðing af vöntun; vöntun á vel unninni kynjanámskrá eins og agakennslu, vináttuþjálfun 

eða kennslu í umburðarlyndi og víðsýni eða þá vöntun á góðum og réttum aðstæðum í 

skólanum. Þar má nefna réttur kennari á réttum stað, fullnægjandi húsrými og búnaður, 

viðeigandi námsefni og námsaðstæður fyrir alla og þannig má lengi telja. Ofbeldi er því ekki 

sjálfstætt vandamál heldur hörgulsjúkdómur sem kemur til vegna vöntunar. 

Fyrstu viðbrögð 

Fyrstu viðbrögð eru ávallt á þeim nótum að kennarar og annað starfslið skoðar sinn hlut í 

neikvæðum samskiptum. Þannig yfirfer kennari og skólastjóri umsvifalaust hvernig hin 

neikvæðu samskipti bar að eða „yfirfara slysavettvang“. Þar ber meðal annars að skoða 

eftirfarandi:  

 Hafði kennarahópurinn kynnt sér fræðsluefni og fjallað um ofbeldissamskipti og 

einelti? Ef ekki, ber að bæta úr því með að fá fyrirlestur eða finna fræðsluefni sem 

síðan er tekið til umfjöllunar á vettvangi skólans. 

 Var námsefni eða námsaðstæður nægilega ígrundað og framfylgt með þeim hætti að 

öllum börnum tækist að vera með á jákvæðan hátt? Ef ekki, þarf kenari að breyta til og 

tryggja að námsefni sé ekki keyrt áfram við óbreyttar aðstæður. Skólastjóra ber þá að 

fylgjast með hópastarfinu þar til fullnægjandi árangur næst. 

 Var kennarinn með fullnægjandi nemendastjórnun? Ef ekki, ber skólastjóra að auka 

stuðning eða þjálfun viðkomandi kennara en ef það dugar ekki til, þarf skólastjóri að 

grípa til breytinga. 

 Var eftirlit skóla/kennara fullnægjandi? Ef ekki, þarf að auka það eða taka út þær 

aðstæður þar sem eftirlit getur ekki verið fullnægjandi. 
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Í kjölfarið á skoðun á hinum neikvæðu samskiptum skal grípa til úrbóta eins og segir hér að 

ofan og viðhafa stóraukið eftirlit til að athuga hvort árangur náist. Ef atvikið hefur ekki verið 

alvarlegt að mati skólans og ef árangur næst, er litið svo á að ekki þurfi að setja forráðamenn 

barnanna inn í aðstæður. 

Gerð áætlunar um bætt samskipti 

Ef hin neikvæðu samskipti hafa verið alvarleg að mati skólastjóra eða ef skólanum tekst ekki 

að lagfæra samskiptin með fyrstu viðbrögðum, fer málið á næsta stig. Þá hafa skólayfirvöld 

samband við foreldra allra þeirra barna sem hlut áttu að máli (Hjallastefnan talar ekki um 

geranda og þolanda heldur hlutaðeigandi) og fer yfir samskiptin á einkafundum. Í kjölfarið er 

metið hvort hluti foreldrahópsins eða jafnvel allur foreldrahópur viðkomandi nemendahóps 

verði kallaður til í samráð um aðgerðir. 

Nemendaverndarráð fær einnig upplýsingar um samskipti hlutaðeigandi á þessu stigi málsins. 

Þar sitja m.a. skólastjóri, meðstjórnandi, sérkennslustjóri, skólasálfræðingur, 

skólahjúkrunarfræðingur og fulltrúi Barnaverndar Hfj. Þessir aðilar koma að lausn málsins 

eftir eðli hvers máls. 

Kennari leggur upp áætlun um úrbætur samskipta í samráði við skólastjóra og fulltrúa 

nemendaverndarráðs ef þurfa þykir. 

Í áætlun kennara mun felast stóraukin áhersla á félagslega þætti kynjanámskrárinnar með 

umræðum og æfingum. Að auki mun verða unnið með vináttuhópa bæði í skólanum og milli 

heimila barnanna, sérstaklega hlutaðeigandi barna en einnig á víðari grunni ef ástæða er til. 

Áætluninni eru sett tímamörk þannig að mat fari fram á árangri eftir tiltekinn tíma. Kennari og 

skólastjóri bera ábyrgð á að kynna öllum niðurstöður; foreldrum hlutaðeigandi barna sem og 

öðrum foreldrum ef þeir hafa verið inni í málum og eins skal nemendaverndarráð fjalla um 

niðurstöður. 

Ef árangur næst ekki 

Ef fullnægjandi árangur næst ekki með gerð og framkvæmd áætlunar um bætt samskipti, ber 

nemendaverndarráð ábyrgð á áframhaldi málsins. Þar á meðal getur þurft að leita til 

utanaðkomandi aðila með sérþekkingu á viðkomandi sviði og eins ef forráðamenn eða 

skólastjóri telja að ekki ríki traust milli heimilis og skóla. 

Skólinn skal einnig starfrækja námsver (gestakjarna) innan veggja skólans þar sem unnið er 

með námsörðugleika sem og tilfinninga- og félagsörðugleika nemenda. Skólinn getur þurft að 

beina hlutaðeigandi aðilum í einelti eða ofbeldisátökum tímabundið í námsverið til að tryggja 

vernd og öryggi þeirra sjálfra svo og allra annarra aðila. 

Ef ekki tekst að finna fullnægjandi lausn á neikvæðum samskiptum sem jafnvel eru komin á 

stig eineltis, ber að að upplýsa skólayfirvöld um stöðu mála hvað varðar lokalausnir. 
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Lokaúrræði skólans er síðan að leita til fagráðs menntamálaráðuneytis sbr. reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. 

Viðbragðsáætlun í heild sinni má sjá í viðhengi. 

Forvarnir og áætlun gegn einelti meðal starfsfólks 

Eins og áður segir er kynjanámskrá Hjallastefnunnar grunnur að forvörnum hvað varðar 

einelti og aðra neikvæða hegðun í Hjallastefnuskólum og á það einnig við um starfsfólk. 

Meginregla tvö kveður skýrt á um samskipti fullorðinna í Hjallastefnunni. Hún setur öllu 

starfsfólki skýrar skorður varðandi framkomu og hegðun og er í reynd skuldbinding um að 

allir æfi sínar bestu hliðar; einsetji sér að verða betri manneskjur. Öllu starfsfólki ber að sýna 

tillitssemi, virðingu og umburðarlyndi og stuðla að góðum starfsanda. Hreinskiptni, jákvæðni 

og traust er forsenda góðs starfsanda og er mikilvægt að allir standi saman og styrki og æfi 

þessa þætti markvisst. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 

Neikvæð samskipti sem geta verið fyrsta skref í einelti, getur falist í orðanotkun, svip og tóni, 

útilokun sem og hverju því sem er beitt og veldur tilfinningalegum, félagslegum eða 

líkamlegum skaða. Skólinn samþykkir ALDREI nokkur merki um samskipti af þessum toga 

og ber því að bregðast umsvifalaust við ef einkenni gera vart við sig. Starfsfólk á að vera 

öruggt á sínum vinnustað og ekki þola áreitni, einelti eða ofbeldi af neinu tagi. 

Allt starfsfólk hefur þær skyldur að fyrirbyggja einelti. Þeim ber að leysa þann ágreining eða 

vandamál sem kunna að koma  upp í samskiptum. 

Einelti meðal starfsfólks getur birst í mörgum myndum. Til dæmis: 

 Misnotkun valds/ofstjórnun.  

 Óréttmæt starfstengd gagnrýni.  

 Útilokun, einangrun, skeytingarleysi og þöggun.  

 Baktal og niðrandi ummæli.  

 Ofsóknir og hótanir í garð starfsmanns.  

 Meðvitað komið í veg fyrir að starfsmaður geti sinnt verkefnum sínum.  

Einelti getur líka birst sem skortur á ákveðinni hegðun, þ.e. afskiptaleysi sem veldur 

þolanda kvíða, ótta og vanmáttarkennd. Ekki er átt við árekstra eða skoðanaágreining sem 

annað slagið kann að rísa milli starfsfólks.  
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Fyrstu viðbrögð 

Fyrstu viðbrögð eru á svipuðum nótum og hér að framan. Kennarar og annað starfslið skoðar 

sinn hlut í neikvæðum samskiptum. Starfsfólk getur snúið sér til skólastjóra, trúnaðarmanns, 

öryggistrúnaðarmanns/fulltrúa eða skólasálfræðings. Þannig yfirfara áður nefndir aðilar 

umsvifalaust hvernig hin neikvæðu samskipti bar að eða „yfirfara slysavettvang“. Þar ber 

meðal annars að skoða eftirfarandi:  

 Hafði kennarahópurinn kynnt sér fræðsluefni og fjallað um ofbeldissamskipti og 

einelti? Ef ekki, ber að bæta úr því með að fá fyrirlestur eða finna fræðsluefni sem 

síðan er tekið til umfjöllunar á vettvangi skólans. 

 Hafa aðstæður breyst á þann veg að starfsfólk hefur ekki farið eftir þeim gildum og 

reglum sem ríkja innan Hjallastefnunnar?  

 Var aðstoð og leiðbeining skóla/kennara fullnægjandi? Ef ekki, þarf að auka slíkt eða 

breyta aðstæðum. 

Í kjölfarið á skoðun á hinum neikvæðu samskiptum skal grípa til úrbóta eins og segir hér að 

ofan og viðhafa stóraukið eftirlit til að athuga hvort árangur náist. 

Gerð áætlunar um bætt samskipti 

Ef hin neikvæðu samskipti hafa verið alvarleg að mati skólastjóra, trúnaðarmanns, 

öryggistrúnaðarmanns/fulltrúa eða annarra sem að málinu koma og ekki tekst að lagfæra 

samskiptin með fyrstu viðbrögðum, fer málið á næsta stig. 

Í áætlun mun felast stóraukin áhersla á félagslega þætti kynjanámskrárinnar með umræðum og 

æfingum. 

Ef árangur næst ekki 

Öll mál skulu könnuð og skulu skólastjóri, trúnaðarmaður og öryggistrúnaðarmaður og 

öryggisfulltrúi bregðast fljótt við. Leita skal sátta eftir því sem hægt er en ef ekki gengur að 

vinna úr málum innan skólans skal óháður aðili fenginn til að meta aðstæður og finna úrlausn.  

Leiðbeina skal starfsfólki um sálfræðiþjónustu ef á þarf að halda.  

Viðbragðsáætlun í heild sinni má sjá í viðhengi. 
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Skólareglur Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Hafnarfirði 
 

Hjallastefnan byggir á því að gengið sé um nánasta umhverfi af virðingu þar sem virðing fyrir 

einstaklingum er í hávegum höfð. Lögð er áhersla á háttvísi og kurteisi með markvissum 

agaæfingum. Skólareglur eru einfaldar og fáar og settar í samvinnu við börnin sjálf. Mæting 

barna er skráð af kennurnum og fylgt eftir af kennara og/eða skólastjóra. Kennari heldur utan 

um stundvísi barnahóps síns. Skólastjóri kemur að máli þar sem á við og þegar þurfa þykir. 

Í kynjanámskrá Hjallastefnunnar er kveðið á hvernig skuli haga sér í skólastarfinu.  

Ekki eru viðurlög við brotum á þeim reglum önnur en þau að þá er börnum leiðbeint og þeim 

kennt að æfa æskilega hegðun. Ef ekki gengur að aðstoða barn í skólastarfinu er haft samband 

við foreldra og þeim gert viðvart um hegðun. Unnið er í sameiningu að bættri hegðun. Lagt er 

upp með skýr skilaboð og einfaldar samskiptareglur sem börnin taka gjarnan þátt í að ákveða í 

byrjun skólaársins.  

Úr Handbók Hjallastefnunnar 

Yfirheiti  Lotulyklar   

Agi   Virðing, hegðun, kurteisi, framkoma 

Sjálfstæði  Sjálfstyrking, sjálfstraust, öryggi, tjáning 

Samskipti  Umburðarlyndi,hjálpsemi, vísýni, samstaða 

Jákvæðni  Félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur 

Áræðni  Kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði 

 

Skólareglur  

Skólinn byrjar stundvíslega klukkan 8:30 

Nemendur og kennarar klæðast skólafötum í skólanum 

Við berum virðingu fyrir okkur sjálfum og öðrum 

Við berum virðingu fyrir og hugum að umhverfi okkar 
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Kynjanámskrá Hjallastefnunnar 
 

1 Agi; virðing, hegðun, kurteisi, framkoma 

 

R-reglurnar eru í hávegum hafðar í Hjallastefnustarfi; röð, regla og rútína í fyrirrúmi á 

öllum sviðum. Kjarnað umhverfi alls staðar, allir hlutir merktir, umferðarreglur merktar og 

sýnilegt og áþreifanlegt hvernig allt á að vera. Þaulhugsuð dagskrá og einfaldleiki í öllu 

skipulagi er jafnmikilvægt og umhverfiskjörnunin. Í kjarnastarfinu er síðan áherslan á skarpa 

nemendastjórnun með nákvæmri eftirfylgd og hegðunarreglum sem börnin taka þátt í að 

móta, kynna og endurskoða. Þjálfun í kurteisi og mannasiðum, æfing í að heilsast og kveðjast, 

borðsiðir og umgengni um fataklefa eru raunveruleikatengd verkefni í þessari lotu. 

Framkomuhæfni í kynjablöndun þarf að æfa sérstaklega. En almennt séð; því ekki að tala um 

hegðunarfræði og jafnvel gefa einkunn fyrir frammistöðu!!! Munum að æfa okkur líka því 

árangur barnanna ræðst af þeim aga sem við náum að sýna, til dæmis varðandi frágang, 

kyrrlátar raðir milli staða, stundvísi of.l. 

 

 

2 Sjálfstæði; sjálfsstyrking, sjálfstraust, öryggi, tjáning 

Athygli og hvatning til allra er kjarni þessarar lotu. Kennarar leggja sig fram við að nálgast 

hvern og einn nemanda og sannfæra bæði nemandann og fjölskylduna um óendanlegan vilja 

skólans til að hafa þennan einstakling í fyrsta sæti! Verkefni tengd fjölskyldum eru frábær, 

fregnir að heiman mikilvægar og snjallt er að þau komi með hlut að heiman til að segja 

hinum frá. Skemmtilegt boð á kjarnakvöld eða ömmu- og afaheimsóknir eru snjallræði og 

fjölskyldumorgunn á að vera í þessari lotu. Framsagnaræfingar eru góðar og þjálfun í að tjá 

tilfinningar er mikilvægur þáttur; t.d. að ræða um hvernig þeim líður þegar þau koma í 

skólann, teikna myndir og ræða um það sem er best í skólanum eða hvenær þeim líður illa og 

hvað hægt sé að gera í því. Beinar æfingar í jákvæðri tjáningu um sjálfa/n sig er frábært. 

3 Samskipti; umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða 

Í þessari lotu eru samvinnuverkefni af ýmsu tagi efst á baugi. Tveir og fleiri saman í 

verkefnum, samvinnan í kynjablönduninni og samvinna milli eldri og yngri kjarna. Þessi lota 

er í raun eineltisáætlun Hjallastefnunnar því hér er fjallað um samskiptin í sinni víðustu 

mynd, nemendum kennt að virða landamæri annarra og standa saman um jákvæða framkomu 

og jákvæða hegðun, enda má segja að þessi lota snúist um félagslega jákvæðni. Hér er kjörið 

að fara í verkefni s.s. um fjölmenningu og fjölbreytt þjóðerni, ólík sambúðarform fólks, fötlun 

og fleira sem skapar sérstöðu frá heildinni. Hér er einnig kjörið að kjarni og skóli rétti öðrum 

hjálparhönd á skipulagðan hátt s.s. með heimsóknum á sjúkrahús og elliheimili, 

sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinn eða heimsæki smábarnaskóla og hjálpa litlu börnunum. 

Loks er mikilægt að vinna að verkefnum sem ýta undir samstöðu og samkennd kjarna eða 

skóla og skapa jákvætt hópstolt. 
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4 Jákvæðni; bjartsýni, gleði, ákveðni, hreinskiptni 

Jákvæðnilotan er upphaf nýrrar annar og er fráært að slá jákvæðan takt inn í skólastarf 

vorannarinnar. Vitaskuld er jákvæðni alltaf í fyrirrúmi alla daga skólaársins en þarna er 

tækifæri til að formgera jákvæðniæfingarnar. Vinna með jákvæð orð og jákvæðar setningar, 

leikrit um jákvæða og neikvæða hegðun og gleðisöngvar eru meðal þess sem vinna má með. 

Jafnframt er mikilvægt að fjalla um bjartsýni og hvernig bjartsýnin birtist í afrekum 

mannkynssögunnar. Gleðin er æfð með öllum tiltækum ráðum og munum að söngur og 

hreyfing ýtir best við þeim boðefnum heilans sem valda taugafræðilegri gleði. Samhliða 

þjálfuninni í að skilja hvað jákvæð afstaða til lífsins þýðir, ber að vinna verkefni sem þjálfa 

börnin í að setja mörk fyrir sjálf sig, landamæri sem þau geta af ákveðni og elskulegheitum 

tjáð sig um. Beinar æfingar og umræða um það sem hver og ein/n vill fyrir sjálfan/n sig og 

hvernig við látum aðra vita af mörkunum okkar er hreinskiptiæfing og leikrit um skýr og 

óskýr skilaboð eru kjörin. Munum hið gamla og góða Hjallaráð; ekki segja ekki. 

5 Vinátta; félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur 

Vináttulotan er beint framhald af bæði samskipta- og jákvæðnilotunni og í reynd hástig 

þeirrar félagslegu jákvæðni sem þjálfuð hefur verið. Þar styrkjum við og eflum vináttu á allar 

lundir og vinaleikir s.s. leynivinaleikir barna- og fullorðinna eru skemmtilegt tækifæri. Einnig 

er mikilvægt að vinna með skilgreiningar á vináttunni, álit barnanna á vináttunni og hvað 

það þýðir að vera vinur eða vinkona. Umhyggjuæfingar geta verið fjölmargar t.d. 

fjölskyldumorgun þar sem foreldrar eru hvattir til að koma með yngri systkini og eins geta 

kjarnar og hópar æft umhyggju og tillitsemi sín á milli og gagnvart öðrum í 

skólasamfélaginu. Raunveruleikatengd verkefni væru til dæmis að vinna verk fyrir aðra í 

húsinu s.s. fyrir stoðþjónustuna og hjálpa öðrum á kjarnanum við t.d. frágang. Kennarar og 

nemendur vinna saman að því að skapa nálægð og kærleika á kjarnanum sínum, æfa 

snertingu s.s. faðmlög og þegar raðir fara milli staða er kjörið að hafa vinaraðir þar sem 

tveir og þrír leiðast í stað einfaldrar raðar. 

 

 

6 Áræðni; kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði 

 

Þessari síðustu lotu kynjanámskrárinnar er ætlað að reka smiðshöggið á heildarstarf 

vetrarins hvað varðar persónuþroska, bæði í einstaklings- og félagslegu tilliti og skilning 

barnanna á fjölþættum eiginleikum og mannlegri hæfni. Hér reynir á áræðni, kjark og 

framkvæmdagleði og kjarkæfingarnar geta verið af ýmsum toga. Þar má nefna skólaferðina 

sem reynir svo sannarlega á kjarkinn, líkamlega áreynslu og íþróttir svo og að koma fram 

fyrir stóran hóp í tjáningu, dansi eða tónlist. Hér er fengist við leiðtogahæfileika og hæfni til 

að þora að standa fyrir máli sínu, til dæmis með rökræðum og heimspekilegri úrvinnslu. 

Frumkvæði í sinni víðustu mynd er styrkt og fjallað vitsmunalega og verklega um möguleika 

nemenda til að hafa áhrif á umhverfi sitt með nýjum hugmyndum og nýjum lausnum, 

lýðræðislegum reglubreytingum og formlegum tillögugerðum til stofnana og aðila sem hafa 

áhrif á líf okkar. Því ekki að heimsækja skólanefnd Garðabæjar með handskrifað erindi um 
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eitthvað sem skólann varðar eða heimsókn í fyrirtæki til að sækja efnivið í verkefni kjarnans? 

Þannig styrkist gerendahlutverkið og sjálfstrúin á að við séum okkar eigin gæfu smiðir. 

Fyrsta meginregla Hjallastefnunnar: Börn og 

foreldrar 

Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og virða og viðurkenna ólíkar 

þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber einnig að virða valfrelsi og ólíkan 

áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni allra.  

Börn eru eins misjöfn eins og þau eru mörg – einstök hvert og eitt. Öll hafa þau skýr 

einstaklingseinkenni, sérstaka hæfni og áhuga og sterkan vilja. Það er grundvallaratriði fyrir 

farsæld þeirra að skólinn hlúi að þeim á þeirra eigin forsendum og forðist að gera sömu kröfur 

til allra og steypa alla í sama mót. Þar af leiðandi verður Hjallastefnuskóli að leita allra leiða 

í skipulagi sínu og starfsháttum til að hafa fjölbreytileg verkefni og valkosti fyrir hendi. 

Hjallastefnukennarar fagna fjölbreytileikanum innan barnahópsins og telja ekki eftir sér að 

stíga skrefinu lengra til að mæta hverju barni; minnugir þess að skólinn er til vegna barna en 

ekki börnin vegna skólans. Þannig snýst allt um reynslu og nám nemandans en ekki kennslu 

kennarans og því breyta Hjallastefnukennarar starfsháttum sínum eftir aldri, þroska og getu 

„sinna barna" hverju sinni. 

Reglubundið gæðamat þarf að fara fram allt skólaárið til að auka líkur á að raunverulega sé 

unnið að því háleita marki að tryggja góða líðan, velferð og velgengni hvers barns sem 

skólanum er treyst fyrir. Á sama hátt verða Hjallastefnuskólar að leggja mikla áherslu á 

samvinnu við foreldra og fjölskyldur hvers barns til að skapa traust milli heimilis og skóla; ef 

skólinn nýtur ekki trausts foreldra, munu kennarar aldrei ná að skapa óskorðuð tengsl við 

barnið og þar af leiðandi fær barnið ekki það gæðastarf í skólanum sem það á skilið. 

Meðal þeirra leiða sem Hjallastefnuskóli fer til að mæta hverjum og einum sem best eru m.a. 

eftirfarandi atriði: 

1. Hverju barni er mætt og heilsað á hverjum degi með jákvæðni; gleði og snertingu. Hver 

skóladagur einkennist af því að allt starfslið Hjallastefnuskóla notar hvert tækifæri til 

að sýna hverju eina og einasta barni athygli og kærleika í hlýju viðmóti, snertingu og 

orðalagi. 

2. Kynjaskipting er notuð til að tryggja jafnræði stúlkna og drengja og gefa báðum kynjum 

uppbót á þeim sviðum sem ekki tilheyra hefðbundnum kynjahlutverkum. Þannig hafa 

kynin farið á mis við ólíka þjálfun í samfélagi sem ekki hefur enn náð 

jafnréttismarkmiðum sínum. 

3. Aldursskipting í kjarna eða hópa er til að mæta jafningjaþörfum og skapa 

jafningjavináttu. Fastir hópar eru til að tryggja vináttu og samstöðu en vináttutengslin 

eru grundvallaratriði í velferð barnsins. 

4. Daglegir valfundir tryggja að ólíkur áhugi og vilji sé virtur og að barnið skynji mikilvægi 

sitt við skipulagningu dagsins. 
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5. Þátttaka barna í skipulagningu hópatíma, áhrif á matseðlagerð og val um útivist gefur 

hverju barni skynjun á áhrifavaldi um aðstæður sínar. 

6. Fastur kennari/hópstjóri er heilt skólaár með sama hóp, ef unnt er, til að tryggja að hvert 

barn eigi sér öruggan málsvara og til að tryggja öllum börnum sérstaka athygli. 

7. Öll börn eru sérþarfabörn – en þurfi barn sérstaka aðstoð eða sérstök úrræði vegna 

þroskastöðu, hegðunar eða aðstæðna sinna að öðru leyti, metur skólinn með foreldrum 

hvernig staðið skuli að slíkri aðstoð. Engin ein leið er rétt, heldur ráða þarfir barnsins 

ferðinni samkvæmt mati þeirra sérfræðinga sem að málinu koma og úrslitavaldið er hjá 

foreldrum. 

8. Kennarar/hópstjórar fylgjast nákvæmlega með stöðu og framgangi hvers barns, skrá 

athuganir sínar á hverri önn á gátlista og kynna foreldrum niðurstöður sínar auk þess 

sem formlegt námsmat fer fram á ákveðnum sviðum. 

9. Kennarar/hópstjórar skipuleggja starf sitt með barnahópnum með skýrum 

námsmarkmiðum bæði aðalnámskrár og Hjallastefnunámskrár. Þeir meta og skrá starf 

sitt og velgengni hvers barns kerfisbundið eftir tiltekið tímabil. Foreldrum eru kynntar 

bæði áætlanir og niðurstöður á formlegan hátt. Fregnir af starfi og vinnu að 

markmiðum er kynnt foreldrum með reglubundnum hætti. 

10. Öflugt foreldra- og fjölskyldusamstarf er fyrir hendi í Hjallastefnuskólum með 

heimaviðtölum, fjölskyldumorgnum svo og vinnuframlagi foreldra og fjölskyldu við 

skólann eftir nánara samkomulagi. Að auki miðlar skólinn tugum mynda í mánuði af 

hverju barni í leik og starfi á læstu heimasvæði. 

11. Á hverju skólaári fer fram viðhorfakönnun meðal foreldra til að fá álit þeirra til skólans 

og til að leita eftir tillögum þeirra til úrbóta. Að auki hafa foreldrar greiðan aðgang að 

því að leggja fram athugasemdir og tillögur til skólans. 

Önnur meginregla Hjallastefnunnar: Starfsfólk 
 

Hjallastefnunni er ætlað að stuðla að því að jákvæðni, gleði og kærleikur séu ráðandi öfl í 

samskiptum starfsfólks svo og í öllum samskiptum við börn og foreldra og aðra sem koma að 

málum skólans. Meginregla tvö snýst um hið fullorðna fólk innan Hjallastefnuskóla. Hún setur 

öllu starfsfólki skýrar skorður varðandi framkomu og hegðun og er í reynd skuldbinding um að 

allir æfi sínar bestu hliðar; einsetji sér að verða betri manneskjur. Hér skilur oft á milli þess 

hvort starfsfólk finni sig innan Hjallastefnuskóla eða ekki – slík er skuldbindingin! Orsök 

þessarar meginreglu er hins vegar einföld; brothættar og óvarðar sálir ungra barna verðskulda 

ekkert nema hið besta og ógætileg hegðun hins fullorðna getur haft alvarlegar afleiðingar! Að 

auki er jákvæðniregla Hjallastefnunnar bæði viðurkenning á og vörn gegn þeim neikvæðu 

hliðum kvennamenningar sem getur náð að skjóta rótum þar sem aðeins annað kynið ræður 

ríkjum eins og er í starfi með ung börn.  

Jákvæðni skal því grundvalla öll samskipti innan starfsmannahópsins svo og hvernig 

Hjallastefnukennarar birtast skjólstæðingum sínum, börnum og fjölskyldum þeirra; með 

jákvæðu brosi og orðum - af hlýju og kurteisi. Að auki velja Hjallastefnukennarar að sýna ávallt 
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jákvæðni og ætla öðrum hið besta í samskiptum sínum við aðra aðila sem tengjast skólanum. 

Utan sem innan skóla veljum við að sýna jákvæðni og æfa glaðan hug og bjartsýni með brosi á 

vör. Hluti jákvæðrar framkomu er að sýna einnig hreinskiptni og ákveðni þegar þess er þörf – 

en án gremju eða annarra neikvæðra og niðurbrjótandi viðhorfa. Þannig tekur hinn jákvæði 

kennari af festu og öryggi á málum, segir af hreinskiptni það sem segja þarf eða kemur 

málunum í réttan farveg.  

Margir þættir í skipulagi og starfsháttum Hjallastefnuskóla eru til þess fallnir að auðvelda 

starfsfólki jákvæða framkomu og þar má nefna eftirfarandi:  

1. Í Hjallastefnuskólum æfa starfsmenn þá hugsun að allir beri ábyrgð á lífi sínu öllum 

stundum; hafi val um alla þætti og geti breytt hverju sem þeir vilja ef þeir velja að gera 

svo. Þannig velja allir hugsun sína, viðhorf, líðan og framkomu á hverju augnabliki og 

við erum einfaldlega það sem við veljum og æfum. Hjallastefnustarfið er skuldbinding 

um að ætla öðrum hið besta og gefa svo bæði sjálfri/um sér og öðrum hið besta á 

ábyrgan hátt.  

 

2. Allir starfsmenn gera sér far um að heilsa bæði börnum og fullorðnum með glaðlegu 

brosi og vingjarnlegum orðum. Allir bjóða fram aðstoð sína og leyfa öllum sem til 

skólans leita, að finna að hver og ein/n vill hvers manns vanda leysa. Engu máli skiptir 

hver á í hlut; öllum ber sama virðing og kurteisi, hvert sem erindið er. Þannig skapa 

starfsmenn hina hlýlegu og jákvæðu menningu sem skal einkenna alla 

Hjallastefnuskóla. „Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt ...“. 

 

3. Starfsmenn gera sér far um jákvæða og hlýlega orðanotkun hvort sem er í samskiptum 

við börnin, sín á milli eða við upplýsingagjöf til foreldra. Sérstaklega leggja starfsmenn 

sig fram þegar erfið mál eiga í hlut og mest reynir á hreinskiptni og heiðarleika sem 

settur er fram af heilindum og á jákvæðan hátt.  

 

4. Hjallastefnuskólar setja sér skarpar reglur um boðlega orðræðu innan skólans. Þannig 

er ávallt stefnt að ábyrgri og lausnamiðaðri umræðu og ekki er í boði að ræða af 

neikvæðni um börn, fjölskyldur þeirra eða aðra starfsmenn. Þannig vanda starfsmenn 

sig að segja ekki meira um samstarfsfólk en þeir myndu segja beint við viðkomandi. 

Sömu kurteisi og virðingar er krafist í allri annarri umræðu s.s. þjóðmálaumræðu eða 

skoðanatjáningu um aðra skóla og skólastefnur enda virða Hjallastefnuskólar 

fjölbreytni og ólíkar skoðanir.  

 

5. Mikið er lagt upp úr ábyrgð og hreinskiptni samhliða jákvæðri afstöðu. Þannig eru 

boðleiðir innan skóla skýrar og virkar enda nákvæm vinnuferli til um hvar starfsmenn 

geta leitað úrlausnar með erfið mál eða athugasemdir um það sem betur má fara. 

Slíkum athugasemdum er ávallt vel tekið enda er góður skóli ekki sá sem engin mistök 

gerir, heldur sá sem vill ávallt gera betur og tekur því ábendingum fagnandi.  

 

6. Starfsmenn gera sér far um að kjarna huga sinn og sundurgreina hvað þeim kemur við 

og hvað ekki. Þannig sýnir hver og ein/n störfum sínum þá virðingu að skipta sér fyrst 

og fremst af því sem kemur eigin starfi við og blanda sér ekki í annarra mál eða störf 

með skoðunum, orðum eða athöfnum nema velferð barna eða hugmyndafræði 
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Hjallastefnunnar sé ógnað á einhvern máta. Þegar starfsmaður blandar sér í annarra 

málefni, eru málin rædd milliliðalaust við þann sem í hlut á eða leitað til yfirmanns 

sem tekur málið að sér.  

 

7. Allir gera sér far um að greina á milli einkalífs og hins opinbera starfsvettvangs og 

skilja þar á meðal eftir föngum allt eftir heima sem ekki á við í starfinu. Skólinn gerir 

sér þó vitaskuld far um að mæta þörfum starfsfólks af skilningi og sýna stuðning og 

stuðla að farsælu og auðugu einkalífi starfsmanna. Persónulegar þarfir starfsmanna 

mega þó aldrei ganga gegn hagsmunum skjólstæðinganna og er á ábyrgð 

skólastjórnanda að svo fari ekki. 

 

8. Hjallastefnuskólar leitast við að sýna öllum starfsmönnun fyllstu sanngirni og réttlæti 

og eru allir velkomnir og jafnréttháir til starfa óháð kyni, kyn- og litarþætti, trúar- og 

stjórnmálaskoðunum, kynhneigð, menningu eða stöðu að öðru leyti. Ef 

tungumálaörðugleikar hamla starfsmanni í daglegum verkum, skal skólinn eiga 

frumkvæði að því að finna náms- og þjálfunarleiðir fyrir viðkomandi í íslensku.  

 

9. Jafnræðis skal gætt gagnvart starfsmönnum á öllum sviðum; þar á meðal hvað varðar 

laun og önnur starfskjör, starfsframa og starfsaðstæður. Starfsmenn hafa aðgang að 

yfirmanni skólans með athugasemdir sínar og umkvartanir vegna allra mála og skulu 

ávallt leita eftir svörum eða aðstoð innan skólans áður er leitað er til annarra aðila. 

Allir hafa síðan áfrýjunarrétt til fulltrúa Hjallastefnunnar ef þurfa þykir sem vinnur þá 

að lausn málsins með yfirmanni viðkomandi skóla.  

 

10. Í félagslegum samskiptum einstakra starfsmanna eða starfsmannahópsins í heild utan 

vinnutíma gilda allar reglur Hjallastefnunnar um ábyrgð og virðingu milli fólks. Fagleg 

sjónarmið skulu ávallt ráða för í slíkum samskiptum fremur en persónulegar þarfir.  

 

11. Söngur, hreyfing og hlátur er í fyrirrúmi og gleðivekjandi starf einkennir alla skóladaga 

í Hjallastefnuskólum með virkri þátttöku barna og kennara. Nánar er kveðið á um 

jákvæðnistarfið með börnunum í kynjanámskrá Hjallastefnunnar, þ.e. í miðstigi 

einstaklingsþjálfunar sem snýst um þjálfun eiginleikanna jákvæðni, gleði, hreinskiptni 

og ákveðni. 
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Lög og reglugerðir 
 

Nr. 1040/2011 21. október 2011 

 

REGLUGERÐ 

um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. 

 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi tekur til ábyrgðar nemenda með hliðsjón af aldri þeirra, þroska 

og aðstæðum. Þá tekur hún til réttinda og skyldna aðila skólasamfélagsins í allri 

starfsemi á vegum skóla, skólabrags, samskipta í skóla, skólareglna og 

málsmeðferðar vegna brota á þeim. 

Reglugerð þessi tekur einnig til nemenda í grunnskólum sem fengið hafa 

viðurkenningu ráðherra skv. 43. gr. laga nr. 91/2008, um grunnskóla. 

Foreldrar samkvæmt reglugerð þessari teljast þeir sem fara með forsjá barns í 

skilningi barnalaga. 

2. gr. 

Markmið. 

Markmið reglugerðar þessarar er að: 

a. nemendur geti notið bernsku sinnar í skólastarfi, notið hæfileika sinna 

og séu öryggir í öllu starfi á vegum skólans,  

b. stuðla að ábyrgð nemenda á eigin námi, hegðun og samskiptum með 

hliðsjón af aldri, þroska og aðstæðum að öðru leyti,  

c. allir í skólasamfélaginu kappkosti í sameiningu að stuðla að og viðhalda 

góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag, þar sem öryggi, vellíðan og 

heilbrigði eru leiðarljós,  

d. stuðla að góðu samstarfi og samráði milli foreldra og skóla um nám 

nemenda, hegðun og samskipti og stuðla að gagnkvæmu trausti allra 

aðila í skólasamfélaginu, gagnkvæmri virðingu, samábyrgð, kurteislegri 

framkomu og tillitssemi,  

e. haldið sé uppi námsaga þar sem tekið er tillit til þarfa nemenda, þroska 

og hæfni þeirra, með áherslu á mannréttindi, jafnrétti, lýðræðisleg 

vinnubrögð og bann við mismunun af öllu tagi,  
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f. hver grunnskóli setji sér skólareglur með skýrum viðbrögðum við 

brotum á reglunum, að úrræði og viðbrögð stuðli að jákvæðri hegðun og 

miði að því að rækta persónuþroska og hæfni nemenda. 

II. KAFLI 

Ábyrgð, réttindi og skyldur. 

3. gr. 

Ábyrgð, réttindi og skyldur starfsfólks skóla. 

Starfsfólk skóla skal ávallt bera velferð nemenda fyrir brjósti og leggja sig fram 

um að tryggja nemendum öryggi, vellíðan og vinnufrið til að þeir geti notið 

skólagöngu sinnar. Starfsfólki ber að stuðla að jákvæðum skólabrag og 

starfsanda í öllu skólastarfi og góðri umgengni. 

Starfsfólk skal sýna nærgætni og gæta virðingar í framkomu sinni gagnvart 

nemendum, foreldrum og samstarfsfólki og gæta þagmælsku, nema þegar um er 

að ræða tilkynningarskyldu gagnvart barnaverndarlögum. Stjórnendum skóla 

ber að vinna markvisst að því að stuðla að jákvæðum samskiptum og 

gagnkvæmu trausti allra í skólanum og í þeirri vinnu skal taka sérstaklega mið 

af aldri og þroska nemenda. Ef mál koma upp í skólanum sem tengjast 

óæskilegri hegðun og framkomu nemenda skal fara með slík mál skv. 6. kafla 

reglugerðar þessarar. 

Skólastjórnendum og kennurum ber að eiga samstarf við foreldra um hegðun, 

líðan og samskipti barna þeirra. Umsjónarkennarar skulu upplýsa foreldra 

reglulega um skólabrag og bekkjarbrag og leita eftir uppbyggjandi samstarfi við 

foreldrahópinn um hvorutveggja. Starfsfólki skóla ber að taka afstöðu gegn 

líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi í skólanum. Ef slík tilvik koma upp 

skal bregðast við þeim samkvæmt stefnu skólans, sbr. 3. kafla reglugerðar 

þessarar. 

Skólastjórnendum og kennurum ber að upplýsa foreldra ef ítrekað er fundið að 

hegðun eða framkomu nemanda í öllu starfi á vegum skóla, þ. á m. í útiveru á 

skólatíma og í ferðum utan skólalóðar á vegum skólans. 

4. gr. 

Ábyrgð, réttindi og skyldur nemenda. 

Nemendur skulu sækja grunnskóla nema veikindi eða önnur forföll hamli. 

Nemendur bera ábyrgð á eigin námi, framkomu sinni, háttsemi og samskiptum 

við skólasystkin og starfsfólk skóla, þ.m.t. rafrænum samskiptum og netnotkun 

með hliðsjón af aldri og þroska þeirra. 

Nemendur eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málum sem þá varðar og skal 

tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra. Nemendum ber að hlíta fyrirmælum 
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kennara og starfsfólks skóla, fara eftir skólareglum og fylgja almennum 

umgengnisreglum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. 

Nemanda skal gefinn kostur á að tjá sig ef fundið er að hegðun hans vegna 

brota á skólareglum. 

5. gr. 

Ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra. 

Foreldrar skólaskylds barns bera ábyrgð á að það innritist í skóla þegar það 

kemst á skólaskyldualdur og sæki skóla. 

Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna. Þannig bera foreldrar einnig ásamt 

börnum sínum ábyrgð á hegðun þeirra og framkomu gagnvart samnemendum 

og starfsfólki skóla og eiga að bregðast við afleiðingum hegðunar barna sinna í 

skóla. 

Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna og ber að stuðla að því að þau stundi nám 

sitt. Þeim ber að fylgjast með námsframvindu í samvinnu við þau og kennara. 

Foreldrar skulu fá tækifæri til að taka þátt í námi barna sinna, sem og í 

skólastarfinu almennt í samráði við umsjónarkennara og skólastjórnendur. 

Foreldrum ber að greina skólanum frá þeim þáttum sem kunna að hafa áhrif á 

námsframvindu, ástundun og hegðun, s.s. um vanlíðan barna sinna og áföll sem 

gætu haft áhrif á skólagönguna, sem og þegar breytingar verða á högum þeirra 

og aðstæðum. 

Foreldrum er skylt að vinna að lausn mála í samstarfi við skóla, 

sérfræðiþjónustu og fræðsluyfirvöld sveitarfélaga þegar misbrestur verður á 

hegðun og framkomu barna þeirra. 

Foreldrum ber ásamt barni að taka þátt í meðferð máls, en telji foreldrar eða 

stjórnendur skóla að ekki ríki trúnaður eða traust í tengslum við umfjöllun um 

mál barns er æskilegt að leita aðstoðar óvilhalls aðila. 

III. KAFLI 

Jákvæður skólabragur og samskipti. 

6. gr. 

Jákvæður skólabragur og starfsandi. 

Í grunnskólum skal skilgreina í hverju jákvæður skólabragur felist og móta 

leiðir til að viðhalda honum. 

Starfsfólk grunnskóla, nemendur og foreldrar skulu í sameiningu leggja áherslu 

á að viðhalda góðum starfsanda í skólanum og jákvæðum skólabrag. 
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Mikilvægt er að í grunnskólum sé fjallað um mál sem kunna að hafa áhrif á 

skólabrag, þ.m.t. mál sem koma upp utan skólatíma og í rafrænum samskiptum. 

Mat á skólabrag skal tengjast öðru innra mati skólans. 

Nánar er fjallað um skólabrag í aðalnámskrá grunnskóla. 

7. gr. 

Starf grunnskóla gegn einelti. 

Allir skólar skulu hafa heildstæða stefnu fyrir skólann 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. 

Áætlunin skal ná til allrar starfsemi og alls starfsfólks skóla og skal kveða á um 

skyldur þess til að vinna gegn einelti með ábyrgum og virkum hætti. Áætlunin 

skal ná til allra nemenda og styrkja þá til að bera virðingu hver fyrir öðrum, 

sýna tillitssemi og samkennd og taka afstöðu gegn einelti. Áætlunin beinist 

einnig að foreldrum með það að markmiði að þeir séu virkir í samstarfi við 

skólann í að vinna gegn einelti og vinna með starfsfólki skóla að úrvinnslu 

eineltismála, eftir atvikum með formlegum samningi milli heimilis og skóla. 

Einnig skal í áætluninni vikið að aðilum í grenndarsamfélaginu sem starfa með 

börnum og unglingum og þeir upplýstir um vinnu skólans gegn einelti og óskað 

eftir samráði við þá eftir því sem þörf krefur. 

Aðgerðir skóla gegn einelti taka til skólans í heild, einstakra bekkjardeilda, 

námshópa og einstaklinga. Hver kennari ber ábyrgð á að framfylgja með 

virkum og ábyrgum hætti aðgerðaáætlun skólans gegn einelti og skólastjóri ber 

ábyrgð á að starfið sé samhæft. 

Kanna þarf reglulega eðli og umfang eineltis í skólum, kynna niðurstöður og 

nýta þær til úrbóta. 

Aðgerðaáætlun gegn einelti er hluti af skólanámskrá og er kynnt sérstaklega 

eftir því sem þurfa þykir og skal birt opinberlega. Starfsfólk sérfræðiþjónustu 

skal aðstoða skóla í tengslum við aðgerðir gegn einelti og úrlausn einstakra 

mála eftir því sem þörf krefur. 

Foreldrar eða skólar geta óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem starfar á 

ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytis ef ekki tekst að finna viðunandi 

lausn innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og aðkomu 

sérfræðiþjónustu. Ráðuneytið gefur út verklagsreglur um vísun mála til 

fagráðsins, málsmeðferð og eftirfylgni að höfðu samráði við Samband íslenskra 

sveitarfélaga. 

IV. KAFLI 
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Skólareglur og hlutverk þeirra. 

8. gr. 

Gerð skólareglna og innleiðing. 

Í hverjum grunnskóla skal setja skólareglur sem skylt er að fara eftir. 

Skólastjóri hefur forgöngu um og ber ábyrgð á að skólareglur séu settar og þeim 

fylgt. Reglurnar skulu unnar í samvinnu við skólaráð. Leitast skal við að ná sem 

víðtækastri sátt um þær í skólanum. Skólastjóri hefur þó endanlegt 

ákvörðunarvald um orðalag skólareglna ef ágreiningur kemur upp, að teknu 

tilliti til umsagnar fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu. 

Ár hvert skulu skólareglurnar kynntar nemendum og foreldrum þeirra og birtar í 

starfsáætlun. 

Umsjónarkennarar skulu fjalla um skólareglurnar, þýðingu þeirra og hlutverk 

með nemendum sínum eins oft og þurfa þykir. 

Skólareglur skal endurskoða reglulega. 

9. gr. 

Inntak skólareglna. 

Skólareglur skulu vera skýrar og afdráttarlausar, í samræmi við grunnskólalög 

og aðalnámskrá grunnskóla og í samræmi við réttindi barna samkvæmt 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Við samningu skólareglna skal hafa markmið og efni þessarar reglugerðar að 

leiðarljósi svo og ákvæði stjórnsýslulaga. 

Í skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, 

stundvísi, ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð, réttindi og 

skyldur. Í reglunum skal koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast við brotum 

á þeim. 

Ráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga skulu í samráði við aðila skóla-

samfélagsins útbúa almenn viðmið um skólareglur. 

10. gr. 

Viðbrögð við brotum á skólareglum. 

Viðbrögð við brotum á skólareglum skulu unnin á sama hátt og skólareglurnar 

og kynnt nemendum og foreldrum þeirra. 
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Viðbrögð skulu vera markviss og til þess fallin að stuðla að jákvæðum 

skólabrag, bættri hegðun nemenda, aukinni ábyrgð og áhuga á menntun og 

miða að því að styrkja sjálfsmynd nemenda. 

Viðbrögð við brotum á skólareglum skulu vera í samræmi við brotið og ávallt 

skal velja vægasta úrræðið sem er til þess fallið að ná fram settu markmiði. 

Gæta skal jafnræðis og samræmis í viðbrögðum og taka tillit til aðstæðna hvers 

og eins. Óheimilt er að nota skráningarkerfi á þann hátt að uppsafnaðir 

refsipunktar leiði sjálfvirkt til agaviðbragða. 

V. KAFLI 

Brot á skólareglum. 

11. gr. 

Misbrestur á hegðun nemenda. 

Brjóti nemandi af sér skal kennari ræða við nemanda um hegðun hans til þess 

að hann geri sér grein fyrir eðli brotsins og afleiðingum þess og átti sig á ábyrgð 

sinni. Kennari skal hafa samráð við foreldra í samræmi við eðli máls og leita 

aðstoðar skólastjórnenda og sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta, 

eftir atvikum að teknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda. Leggja skal 

áherslu á að leitað sé eftir samkomulagi og sáttaleiðum. 

Veita skal nemendum stuðning sýni þeir af sér óæskilega hegðun og/eða slaka 

ástundun og leitast við að koma skólagöngu þeirra í viðunandi horf í samstarfi 

við foreldra. Taka skal tillit til aðstæðna og þarfa nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Nýta skal til fullnustu allar þær leiðir sem skólinn hefur tiltækar til að leita 

lausna og ráða bót á hegðun nemenda, að teknu tilliti til þroska þeirra, 

félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika, eða aðstæðna að öðru leyti. Hegði 

nemandi sér í ósamræmi við skólareglur utan skólatíma telst það almennt ekki 

brot á skólareglum, nema þegar t.d. er um að ræða einelti eða annað ofbeldi sem 

á sér stað á leið nemanda til og frá skóla. Fer þá um viðbrögð í samræmi við 

skólareglur. 

Foreldrum skal ætíð svo fljótt sem auðið er gerð grein fyrir brotum barna sinna 

á skólareglum og viðbrögðum skólans og gefa skal foreldrum kost á að tjá sig ef 

börn þeirra brjóta skólareglur. 

12. gr. 

Ítrekuð brot nemenda á skólareglum. 

Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber umsjónarkennara hans að leita 

orsaka og reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og 

foreldra hans og eftir atvikum með samningum. Sérstaklega skal skoða þroska 

nemanda, náms- og kennsluhætti, skólabrag, samsetningu námshópa, aðstæður í 
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nemenda- og félagahópnum, samskipti kennara og nemenda og samstarf 

heimila og skóla. 

Verði samt ekki breyting á til batnaðar skulu kennarar leita aðstoðar 

skólastjórnenda og sérfróðra ráðgjafa skólans á vegum sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga, sem skulu leita leiða til úrbóta, að teknu tilliti til hlutverks 

nemendaverndarráðs, skv. reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum og 

hlutverks barnaverndaryfirvalda. 

Gagnvart nemanda sem virðir ekki skólareglur, þrátt fyrir undangengnar 

aðvaranir og áminningar, má grípa til þeirra viðbragða að taka nemanda úr 

kennslu og láta hann fást við önnur viðfangsefni það sem eftir lifir skóladags. 

Einnig er heimilt að vísa nemanda tímabundið úr kennslustundum í ákveðinni 

námsgrein. Jafnframt er heimilt að meina nemanda þátttöku í félags- og 

tómstundastarfi á vegum skólans vegna agabrota í félags- og tómstundastarfi. 

Tryggja skal að nemandi sé í umsjón starfsfólks á vegum skólans á skólatíma 

eða í öðru kennsluúrræði innan skólans. Einnig er hægt að kalla eftir því að 

foreldri sæki viðkomandi nemanda í skólann. 

Ef nemandi virðir enn ekki skólareglur og ítrekuð brot hans á skólareglum eru 

alvarleg má vísa nemanda um stundarsakir úr skóla á meðan reynt er að finna 

lausn á máli hans, að hámarki eina kennsluviku. Ef allt um þrýtur og brot 

nemanda eru mjög alvarleg, s.s. ef hann veldur öðrum skaða eða eignatjóni, er 

heimilt að víkja honum ótímabundið úr skóla. Það skal þó ekki gert fyrr en allar 

aðrar leiðir hafa verið reyndar. 

13. gr. 

Líkamlegt inngrip í mál nemenda vegna óásættanlegrar og/eða skaðlegrar 

hegðunar. 

Starfsfólki skóla er óheimilt að beita líkamlegum refsingum og líkamlegu 

inngripi í refsingarskyni. 

Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér hættu fyrir 

samnemendur og/eða starfsfólk skóla ber starfsfólki skylda til að bregðast 

tafarlaust við slíku með líkamlegu inngripi til að stöðva nemanda. Líkamlegu 

inngripi skal aðeins beitt í ítrustu neyð og eingöngu þegar ljóst er að aðrar leiðir 

duga ekki til að forða nemanda frá því að skaða sig og/eða aðra. Starfsfólki 

skóla er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi 

eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða 

eignatjóni. Skal þess ávallt gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn 

ber til í samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Láta 

skal tafarlaust af inngripi er hættu hefur verið afstýrt. Skólastjóri skal sjá til þess 

að atvik samkvæmt þessari málsgrein séu skráð og varðveitt í skólanum svo og 

ferill máls og ákvarðanir sem teknar eru í kjölfarið, í samræmi við lög um 

persónuvernd nr. 77/2000. Atvikaskráning skal fela í sér lýsingu á aðdraganda, 

atburðinum sjálfum og mati á þeirri hættu sem orsakast hefði af athafnaleysi. 
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Mikilvægt er að starfsfólk vinni ekki eitt við slíkar aðstæður og kalli eftir 

aðstoð annars starfsfólks skólans eða viðeigandi utanaðkomandi aðstoð, t.d. frá 

lögreglu, heilsugæslu eða öðrum eftir atvikum. 

Skólastjóri getur synjað nemanda um að sækja skóla tímabundið þegar 

rökstuddur grunur leikur á að hann sé undir áhrifum vímuefna á skólatíma 

og/eða stuðlar að dreifingu slíkra efna meðal nemenda. Heimilt er við slíkar 

aðstæður að höfðu samráði við foreldra að láta þar til bæra aðila meta reglulega 

ástand viðkomandi nemanda og meina honum að sækja skóla þar til fyrir liggur 

að hann sé ekki lengur undir áhrifum vímuefna. 

Í hverjum grunnskóla skulu vera til verklagsreglur unnar af starfsfólki skóla 

vegna tilvika þegar nauðsynlegt er að grípa til tafarlausra aðgerða þegar stöðva 

þarf óásættanlega hegðun nemanda, bregðast við hótunum eða rökstuddur 

grunur er um að nemandi sé undir áhrifum vímuefna. Í verklagsreglum skal 

kveðið á um málsmeðferð skv. 14. gr. Verklagsreglurnar skulu vera hluti af 

starfsáætlun hvers skóla. 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga er heimilt að taka saman leiðbeiningar fyrir 

skóla þar sem m.a. er nánar kveðið á um verklagsreglur og viðbragðsáætlun 

innan skóla og viðeigandi utanaðkomandi aðstoð samkvæmt þessari grein. 

VI. KAFLI 

Málsmeðferðarreglur. 

14. gr. 

Málsmeðferð vegna brota nemenda á skólareglum. 

Væg viðbrögð og úrræði sem skólar beita til að halda uppi aga og almennum 

umgengnisvenjum teljast almennt ekki til stjórnvaldsákvarðana og falla því ekki 

undir 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga. Hið sama gildir þegar nemanda er vikið úr 

skóla það sem eftir lifir skóladags eða úr einstökum kennslustundum eða úr 

tilteknu félags- og tómstundastarfi á vegum skólans. 

Brottvísun úr skóla telst stjórnvaldsákvörðun og gilda stjórnsýslulög um 

málsmeðferðina. Einnig skal gæta stjórnsýslulaga þegar nemanda er tímabundið 

eða ótímabundið meinað að sækja kennslustundir í tiltekinni námsgrein eða taka 

þátt í tilteknu félags- og tómstundastarfi á vegum skólans Við meðferð máls 

samkvæmt 4. mgr. 12. gr. og 4. mgr. 13. gr. reglugerðar þessarar og beitingu 

viðurlaga samkvæmt þeim málsgreinum skal gæta ákvæða stjórnsýslulaga, 

þ.m.t. andmælaréttar, meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og 

upplýsingaskyldu. Um 2. mgr. 13. gr. gildir jafnræðisregla 11. gr. 

stjórnsýslulaga. 

Ávallt skal leita samstarfs við foreldra nemanda um úrlausn máls. Skólastjóri 

skal sjá til þess að atvik sem skipta máli vegna úrlausnar mála séu skráð og 

varðveitt í skólanum, ferli máls og ákvarðanir sem teknar eru vegna brota á 

skólareglum, í samræmi við lög um persónuvernd og reglugerð nr. 897/2009 
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um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra 

til aðgangs að upplýsingum um börn sín. 

15. gr. 

Brottvísun um stundarsakir og ótímabundin brottvísun. 

Áður en ákvörðun um brottrekstur nemanda skv. 4. mgr. 12. gr. er tekin skal 

gefa foreldrum kost á að kynna sér gögn sem liggja til grundvallar fyrirhugaðri 

ákvörðun og koma á framfæri athugasemdum og andmælum, skv. 13. gr. 

stjórnsýslulaga. 

Meðan mál skv. 4. mgr. 12. gr. er óútkljáð getur skólastjóri vísað nemanda úr 

skóla um stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann formlega og 

tafarlaust þá ákvörðun foreldrum nemanda og skólanefnd. 

Nemanda skal að jafnaði ekki vikið úr skóla lengur en eina viku sé um að ræða 

tímabundna brottvísun. Ef fyrirsjáanlegt er að skólastjóra takist ekki að leysa 

mál nemanda á þeim tíma skal hann vísa því til skólanefndar sem beitir sér eins 

fljótt og við verður komið fyrir lausn málsins í samráði við sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga í samstarfi við foreldra. 

Sé nemanda vikið ótímabundið úr skóla skv. 4. mgr. 12. gr. skal skólastjóri 

strax tilkynna skólanefnd þá ákvörðun. Eftir að máli hefur verið vísað til 

skólanefndar ber hún ábyrgð á því að nemanda sé tryggð skólavist eða önnur 

viðeigandi kennsluúrræði eins fljótt og auðið er og aldrei síðar en innan þriggja 

vikna. 

Óheimilt er að víkja nemanda að fullu úr skóla nema honum hafi verið tryggt 

annað kennsluúrræði. 

Takist ekki að leysa málið getur hvor aðili, foreldri eða skólanefnd, vísað 

ágreiningi til úrlausnar og úrskurðar ráðuneytisins. 

16. gr. 

Kæra til mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

Ákvörðun skólastjóra skv. 4. mgr. 12. gr. er kæranleg til ráðuneytisins á 

grundvelli 47. gr. laga um grunnskóla. Við meðferð kærumáls er ráðuneytinu 

heimilt að afla sér álits sérfræðinga. 

Hafi sveitarfélag ekki séð nemanda fyrir kennslu getur ráðuneytið í úrskurði 

sínum lagt fyrir sveitarfélag að tryggja nemanda nánar tiltekin kennsluúrræði 

innan tilskilins tíma. 

17. gr. 

Gildistaka. 
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Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 6. mgr. 14. gr. og 4. mgr. 30. gr. laga 

nr. 91/2008 um grunnskóla með síðari breytingum öðlast þegar gildi. Jafnframt 

fellur úr gildi reglugerð nr. 270/2000 um skólareglur í grunnskóla. 
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Forvarnir og viðbrögð við ofbeldis- og/eða 

eineltissamskiptum í nemendahóp 

 

Ef árangur næst með viðeigandi íhlutun og málið telst leyst eru forráðamenn ekki settir í 

málið. Ef árangur næst ekki með viðeigandi aðgerðum og ástand helst óbreytt, eða ef atvikið 

telst alvarlegt að mati skólastjórnanda, er haft samband við forráðamenn hluteigandi nemenda 

og þeir upplýstir. Ef árangursmat sýnir óbreytt ástand, að árangur sé ekki fullnægjandi eða ef 

skortur er á trausti á milli heimilis og skóla er málinu vísað til nemendaverndarráðs til 

áframhaldandi vinnslu. 
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Forvarnir og viðbrögð við ofbeldis- og/eða 

eineltissamskiptum í starfsmannahóp 
 

Ef starfsfólk Barnaskóla Hjallastefnunnar upplifir einelti, ofbeldi eða aðra neikvæða hegðun 

af hálfu samstarfsfólks, stjórnenda eða annara aðila skólasamfélagsins skal leitað til 

eftirfarandi aðila:  

● Stjórnenda skólans  

● Trúnaðarmanns / öryggistrúnaðarmanns 

● Skólasálfræðings  

 

Ef um viðvarandi ástand er að ræða sem ekki leysist með ofagreindum íhlutunum gæti verið 

þörf á frekari skoðun á menningu skólans, stjórnun hans og samskiptum innan 

starfsmannahópsins og hvort þeir þættir rími við gildi og kröfur um jákvæð og hreinskiptin 

samskipti Hjallastefnuskóla.  

 

Hjallastefnan ehf. stendur fyrir umfangsmiklu innra mati innan allra sinna skóla á hverju ári 

og er því ætlað að fyrirbyggja að mál fari í neikvæðan farveg og að allt það starfsfólk sem 

starfar í skólum Hjallastefnunnar sé í sama liðinu með sama skilning á gildum og verklagi 

samkvæmt stefnunni.  

 


