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Skólasókn

Ágæti umsjónarkennari.

Hér eru nokkur lykilatriði sem gott er að hafa
í huga þegar unnið er með óheimilar
fjarvistir og aðrar óútskýrðar fjarvistir vegna
veikinda og leyfa sem gætu þróast í
skólaforðun.

Viðmið Skóla- og frístundasviðs eru
þrepaskipt og stig sem gefin eru fyrir
óheimilar fjarvistir og seinkomur flytja á
milli þrepa. Hvert þrep kallar á aðkomu
nýrra aðila innan skólans, nánari vinnslu og
síðar á aðkomu þjónustumiðstöðvar. Þegar
allur stuðningur er fullnýttur og skólasókn
hefur ekki batnað er tilkynnt til
Barnaverndar Reykjavíkur.

Stigin eiga ekki að fleyta málum áfram með
sjálfvirkum hætti. Stigin eru áminning um
að vandi er að aukast. Þótt stigin hrannist
upp er mikilvægt að umsjónarkennari og
aðrir sem að koma vinni samkvæmt ferlinum
á hverju þrepi fyrir sig. Fullvinna þarf hvert
þrep áður en farið er á næsta.

Umsjónarkennari er umboðsmaður barnsins
í skólanum og fylgist með þeim rauðu ljósum
sem kvikna við stigagjöfina samkvæmt
viðmiðum um skólasókn.

Umsjónarkennarinn er sá aðili sem bregst
fyrst við og fylgist með að ferlinum sé fylgt í
skólanum.

Óútskýrðar fjarvistir eða seinkomur í skóla.
Erfiðleikar við að fá barn/ungling í skólann á
morgnana þrátt fyrir engin merki um
veikindi.
Fjarvistir á ákveðnum dögum eða greinum.
Svefntruflanir, einbeitingarerfiðleikar,
depurð eða pirringur.
Tíðar beiðnir barns/unglings um að hringja
heim eða vilja fara heim á miðjum skóladegi.
Tíðar beiðnir um að fara til
hjúkrunarfræðings á skólatíma, án þess að
barn/unglingur virðist vera veikur.

Starf umsjónarkennara gerir miklar kröfur
og það er aldrei of seint að grípa inní.
Umsjónarkennarinn ber ekki einn ábyrgð á
velferð barnsins. Það þarf þorp til að ala upp
og mennta barn.
Snemmtæk inngrip geta komið í veg fyrir
óheillavænlega þróun.
Gæta að aldri barns þegar hafin er íhlutun
vegna óheimilla fjarvista.
Foreldrar bera ábyrgð á því að barn mæti í
skólann.
Það er skylda samfélagsins er að tryggja þeim
aðstoð sem eru í vanda.
Nýta samtöl við aðra kennara, skólastjóra og
sérfræðinga innan skólans þegar vanda ber
að höndum.
Gott er að orða óútskýrðar fjarvistir eins
fljótt og kostur er.
Halda formlega utan um alla vinnslu og
upplýsingar því að þær geta skipt sköpum
fyrir frekar vinnslu krefjandi mála.

Gulir fánar:

Mundu að:

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



Umsjónarkennarinn

Umsjónarkennarar eiga öðrum fremur
að fylgjast með námi og þroska allra
nemenda sem þeir hafa umsjón með.

Umsjónarkennari ber ábyrgð á að
fylgjast með mætingu og bregðast við
samkvæmt áætlun um skólasókn.

Þeir eiga meðal annars að leiðbeina
nemendum í námi og námsmati, hafa
samvinnu við foreldra og forráðamenn
eftir þörfum og hlúa að samskiptum
meðal nemenda. 

Þeim ber að stuðla að góðum
bekkjaranda, réttlátum vinnu- og
umgengnisreglum og hvetjandi
námsumhverfi. 

Þeir aðstoða nemendur og ráðleggja
þeim um vinnulag, námsval og
persónuleg mál. Þeir tryggja að
upplýsingar um nemendur berist öllum
kennurum sem málið varða. 

Umsjónarkennarar eiga að fá
upplýsingar frá öðrum kennurum um
einstaka nemendur til að geta brugðist
skjótt og vel við vanda ef hann kemur
upp.

Umsjónarkennari kemur fyrst að
vandanum og leitar skýringa og
úrbóta. (Þrep 1 og 2)

Næst tekur skólastjóri eða fulltrúi
hans við stjórn málsins og leitar
skýringa og úrbóta. (Þrep 3 og 4)

Ef skýringar og úrbætur leiða ekki
til þess að vandinn leysist leitar
skólastjóri eftir aðstoð hjá
nemendaverndarráði skólans.
(Þrep 3 til 4)

Skólastjóri getur í samstarfi við
foreldra leitað til
þjónustumiðstöðvar. (Þrep 3 til 4)

Ef ekki tekst að leysa
skólasóknarvanda með lausnum
sem þessir aðilar leggja til er
málinu vísað til Barnaverndar
Reykjavíkur. (Þrep 5)

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.


