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Ágæta foreldri
Bæklingur þessi er afhentur foreldrum 
þegar nemandi hefur 10 fjarvistarstig 
eða fleiri.
Skóla- og frístundasvið hefur sett viðmið 
um verkferil sem fer í gang ef nemandi 
mætir ekki í skólann og viðunandi 
skýring er ekki á fjarvistunum. Viðmiðin 
taka einnig á mikilli fjarveru vegna 
veikinda og leyfisdaga. 
Tvö stig eru gefin vegna óleyfilegra 
fjarvista og eitt stig fyrir seinkomu. Við 
veikindi og leyfi er talið í heilum dögum. 
Í öllum tilfellum er tekið tillit til eðlilegra 
skýringa sem liggja fyrir um fjarvistir eða 
veikindi.
Samkvæmt 19. gr. laga um grunnskóla 
bera foreldrar ábyrgð á því að börn 
þeirra sæki skóla. Skólastjóra ber að 
vísa ófullnægjandi skólasókn til fræðslu- 
og barnaverndaryfirvalda.

 Borgarmiðstöð Austur
www.midgardur.is

 

Að langvinn/endurtekin fjarvera barns frá skóla í 
upphafi skólagöngu þess getur haft áhrif á námið.
Að 10% fjarvera barns frá skóla getur haft áhrif á 
lestrarnámið.
Að barn getur dregist aftur úr námi þótt það missi 
úr einn til tvo daga á nokkurra vikna fresti.
Að mæta ítrekað of seint í skólann í upphafi 
skóladags getur haft áhrif á nám og ástundun.
Að mikil fjarvera getur haft áhrif á allan 
bekkjarhópinn ef kennarinn þarf að hjálpa 
nemendum við að vinna upp vegna fjarveru frá 
skólanum.
Að góð skólasókn er einn af grundvallarþáttum 
vellíðunar barns í skólanum og styður við jákvæða 
sjálfsmynd.
Að það skiptir máli að kenna barni strax í leikskóla 
að hver dagur skiptir máli og það að mæta á 
réttum tíma.
Að góð skólasókn mun styðja við farsæld í 
grunnskóla, framhaldsskóla og síðar í starfi.

Hafðu ákveðinn tíma sem barnið á að fara að sofa 
á kvöldin.
Hafðu ákveðna morgunrútínu og taktu til föt og 
gögn barnsins kvöldið áður.
Fullvissaðu þig um á hvaða tíma barnið þitt á að 
mæta í skólann og sjáðu til þess að það hafi öll 
gögn meðferðis s.s. bækur, sund- og íþróttaföt.
Talaðu við nýja kennara með barninu til að 
auðvelda aðlögun.
Ekki halda barninu heima nema það sé veikt. 
Hafðu í huga að kvartanir um maga- eða 
höfuðverk geta verið merki um kvíða en þarf ekki  
að vera ástæða til að vera heima.
Talaðu við kennarann, námsráðgjafa eða 
skólastjóra ef barnið virðist kvíða því að fara í 
skólann.
Reyndu að forðasta læknatíma og lengri ferðir á 
skólatíma.

Vissir þú:

Hvað getur þú gert?

Febrúar 2022

Langvarandi fjarvera
18 dagar eða fleiri yfir skólaárið.

Hættumerki
10-17 dagar fjarverandi.

Viðunandi
9 dagar eða færri yfir
skólaárið.

ATH! Þessar tölur miðast við
180 skóladaga



Gott og reglulegt samstarf við
umsjónarkennara eykur traust og
skilning.
Ef foreldri telur sig vanbúið til að sinna
skyldum sínum gagnvart barni sem
forðast að mæta í skóla er mikilvægt að
muna að skólinn og þjónustumiðstöðin
eru til reiðu.
Þjónustumiðstöðin er fyrir fjölskyldurnar
í hverfinu. Þar er hægt að fá tíma hjá
félagsráðgjafa sem getur fengið aðra
sérfræðinga til aðstoðar eins og
kennsluráðgjafa, hegðunarráðgjafa og
sálfræðinga. Síminn hjá Borgarmiðstöð
Austur er: 411 1400
Skyldur umsjónarkennara og skólans er
að fylgjast með og skrá mætingar.
Þegar tilteknum stiga- eða dagafjölda er
náð sem Skóla- og frístundasvið hefur
skilgreint fer af stað ákveðið ferli sbr.
þrep 1 til 5. 
Skyldur samfélagsins er að tryggja þeim
aðstoð sem eru í vanda.
Umsjónarkennari er umboðsmaður
nemandans í skólanum allan ferilinn.

Það sem þarf að hafa í huga

Umsjónarkennari kemur fyrst að 
vandanum og leitar skýringa og 
úrbóta.

Næst tekur skólastjóri eða fulltrúi 
hans við stjórn málsins og leitar 
skýringa og úrbóta. 

Ef skýringar og úrbætur leysa ekki 
mætingarvanda nemandans, leitar 
skólastjóri eftir aðstoð hjá 
nemendaverndarráði skólans í 
samstarfi við foreldra.

Nemendaverndarráð getur í 
samstarfi með foreldrum leitað til 
þjónustumiðstöðvar.

Ef ekki tekst að leysa 
skólasóknarvanda með lausnum 
sem þessir aðilar leggja til er málinu 
vísað til Barnaverndar Reykjavíkur.

Verkferillinn
 

 

 

Þrep 1 (10 fjarvistarstig)
Umsjónarkennari ræðir við
nemandann í samræmi við
aldur og hefur samband við

foreldra.
 

Þrep 2 (20 fjarvistarstig)
Umsjónarkennari boðar
foreldra til fundar ásamt

nemanda, hafi hann aldur til,
náms- og starfsráðgjafa og

skólastjóra eða fulltrúa hans.
 

Þrep 3 (30 fjarvistarstig)
Fundur með skólastjórnanda 

eða fulltrúa hans, 
umsjónarkennara, foreldrum og 

nemanda hafi hann  aldur til.
 

Þrep 4 (40 fjarvistarstig)
Fundur með skólastjórnanda

eða fulltrúa hans,
umsjónarkennara, foreldrum,
nemanda hafi hann aldur til
og fulltrúa skólaþjónustu.

 

Þrep 5 (60 fjarvistarstig)
Skólastjóri sendir

tilkynningu til
Barnaverndar Reykjavíkur

eftir umfjöllun í
nemendaverndarráði.


