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Saga Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 þegar Grunnskólinn á Hellissandi og
Grunnskólinn í Ólafsvík voru sameinaðir. Árið 2005 bættist Lýsuhólsskóli við sem starfstöð
skólans þegar skólinn var lagður niður sem sjálfstæð stofnun. Frá þeim tíma hafa allir
grunnskólar Snæfellsbæjar starfað undir sama merki. Starfstöðvar skólans eru þrjár;
Hellissandur 1. - 4. bekkur, Ólafsvík 5. - 10. bekkur og Lýsuhólsskóli 1. - 10. bekkur en þar er
einnig rekin leikskóladeild.
Grunnskóli Snæfellsbæjar er umhverfisvænn skóli, en allar starfstöðvar skólans hafa hlotið
umhverfisvottun Grænfánans sem er tákn um árangursríka fræðslu í umhverfismálum og
markvissa umhverfisstefnu.
Átthagafræði er ein af meginstoðum skólans þar sem nemendur í 1. -10. bekk læra að
þekkja nærumhverfi sitt, sögu, náttúru og staðhætti og geri sér líka grein fyrir möguleikum
þar til framtíðar.
Verkefnið var fyrst unnið sem þróunarverkefni árið 2007 en í kjölfarið var unnið markvisst á
öllum starfstöðvum við að festa átthaganám í sessi í skólanum og hefur sérstök námskrá
verið í gildi frá árinu 2009 sem var endurskoðuð vorið 2019. Námið í átthagafræði gefur
möguleika á uppbroti hefðbundins náms með sérstaka áherslu á upplifun sem lykilþátt í
náminu.
Grunnskóli Snæfellsbæjar er Olweusarskóli. Unnið hefur verið samkvæmt eineltisáætlun
Olweusar frá stofnun skólans. Markmið áætlunarinnar er að vinna gegn einelti og
andfélagslegri hegðun og skapa skólaumhverfi þar sem öllum líður vel.
Haustið 2018 var ákveðið að prófa nýtt kennsluskipulag í íslensku í 3. og 6. bekk þar sem
áhersla var lögð á fimm þætti þ.e. sjálfstæðan lestur, félagalestur, hlustun, orðavinnu og
ritun. Kennsluskipulagið nefnist fimman (The Daily 5) sem reyndist það vel að ákveðið var
að innleiða kennslufyrirkomulagið í 1.-7. bekk haustið 2019.
Á unglingastigi er þemavinna unnin í lotum 1-3 vikur í senn með áherslu á samþættingu
námsgreina. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og lögð er áhersla á skapandi og lausnamiðað nám
þar sem sjálfstæði og ábyrgð er höfð að leiðarljósi. Nemendum gefst tækifæri á að vinna í
hópum og þvert á árganga.
Síðustu ár hefur nemendafjöldi Grunnskóla Snæfellsbæjar verið um 250.
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Sýn og stefna
Skólaþing Grunnskóla Snæfellsbæjar var haldið 6. febrúar 2019 þar sem fólki úr
skólasamfélaginu var boðið að taka þátt en alls mættu um 80 manns á öllum aldri.
Meginviðfangsefni þingsins var að ræða spurninguna ,,Hvaða eiginleikum og hæfni viljum
við að nemendur sem útskrifast úr GSnb búi yfir? “Eftir miklar og góðar umræður var
niðurstaðan sú að eftirfarandi gildi þóttu lýsa best þeim eiginleikum sem nemendur þyrftu
að búa yfir til framtíðar; sjálfstæði, metnaður og samkennd og þar með urðu til ný
einkunnarorð skólans.
Sjálfstæði – Að sýna sjálfstæði er að gera sér grein fyrir hver maður er, fyrir hvað maður
stendur, þora að vera maður sjálfur og hafa ástríðu
Metnaður – Metnaðarfullur einstaklingur er einstaklingur sem gerir alltaf sitt besta, sama
hvert viðfangsefnið er
Samkennd – Samkennd er getan til að geta sett sig í spor annarra, það er að skilja og finna
til með öðrum
Í Grunnskóli Snæfellsbæjar vinnum við saman að því að skapa skólasamfélag þar sem við
leggjum áherslu á sjálfstæði og árangur í námi. Það gerum við með jákvæðum skólabrag og
áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum.
Jákvæður skólabragur byggir á virðingu fyrir öllum einstaklingum og umhverfi þar sem
fjölbreytileika skólasamfélagsins er fagnað. Hver og einn sé meðvitaður um gildi sitt í
samfélaginu og axli ábyrgð á hlutverki sínu. Við leggjum áherslu á vellíðan nemenda með
fjölbreyttu og áhugaverðu námi og að námsumhverfið sé vinsamlegt og hvetjandi.
Við leggjum mikið upp úr samstarfi og samvinnu allra í skólanum, nemenda sem og
starfsfólks. Til þess þurfa öll samskipti að byggjast á virðingu, heiðarleika, sanngirni og tilliti
hvers til annars.
Við leggjum metnað í skólastarfið með það að markmiði að nemendur okkar nýti styrkleika
sína og hæfileika til að ná árangri. Þeir öðlist fjölbreytta reynslu og finni til ábyrgðar
gagnvart eigin námi. Við lok skólagöngu geri þeir sér fulla grein fyrir námshæfileikum sínum
og framtíðarmöguleikum í námi og starfi.
Skóli án aðgreiningar
Grunnskóli Snæfellsbæjar byggir starf sitt á virðingu fyrir fjölbreytileikanum. Í því felst að
reynt er að mæta þörfum nemenda með mismunandi kennsluaðferðum og áætlunum.
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Nám og kennsla
Í 2. grein grunnskólalaga segir að hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé að stuðla
að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri
þróun. Þar segir einnig að grunnskóli skuli stuðla að víðsýni hjá nemendum og skólastarfið
skuli leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra
til samstarfs við aðra. Einnig er það hlutverk grunnskólans að búa nemendur undir þátttöku
í atvinnulífinu og frekara námi. Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er lögð áhersla á að nemendur
tileinki sér ákveðna hæfni, vinnubrögð og samskipti sem gerir þá færari um að takast á við
þau verkefni sem bíða þeirra í framtíðinni.
Til að nemandi nái góðum árangri í námi þarf námsumhverfið að vera hvetjandi, hann
upplifi væntingar, læri vönduð vinnubrögð og kennslan taki mið af þörfum hans og
markmiðum í námi.

Teymisvinna
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er lögð áhersla á teymisvinnu í íslensku og stærðfræði til að
auka gæði kennslunnar. Markmið teymisvinnu er að auka samvinnu milli kennara, nýta
styrkleika hvers og eins og miðla þekkingu og reynslu til að mæta þörfum nemenda og
stuðla að bættum námsárangri. Teymisvinna er bæði innan árganga og milli árganga.

Námsumhverfi
Til að nemendur nái að uppfylla hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla þarf
námsumhverfið að vera hvetjandi og sveigjanlegt og kennsluaðferðir fjölbreytilegar. Góður
skólabragur eflir samskiptahæfni nemenda og þroska þeirra til virðingar og umburðarlyndis.
Margir þættir hafa áhrif á námsumhverfi nemenda eins og skólabragur, umhverfi,
aðbúnaður og námsgögn.

Fimman (The Daily 5)
Læsisfimman er skipulag utan um kennsluhætti og aðferðir í læsi og íslensku. Fimman
byggir á lýðræðislegu umhverfi þar sem nemendur velja sjálfir verkefni, hvar og hvernig
þeir vinna. Þá er mikil áhersla lögð á sjálfstæði, sjálfsaga og úthald nemenda. Læsisfimman
skiptist í fimm þætti; sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun, ritun og orðavinna. Fimman
er kennsluskipulag sem er notað í 1.-7. bekk.

Hringekjur
Hringekjur eru hluti af starfi yngri bekkja og er uppbrot á hefðbundnu bekkjarstarfi og
vinnuhópum.
Í hringekjum er lögð áhersla á blandaða aldurshópa og nemendum skipt í hópa. Þema
einkennir starfið og á u.þ.b. 4 -6 vikna fresti er skipt um þemu en viðfangsefnin eru
fjölbreytileg.
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Þemaverkefni á unglingastigi
Á unglingstigi er þemavinna unnin í lotum sem skipt er niður á skólaárið og tímabil hverrar
lotu er 1-3 vikur í senn. Þar er áhersla á samþættingu ákveðinna námsgreina og ýmist unnið
innan eða þvert á árganga. Viðfangsefnin eru fjölbreytileg og lögð er áhersla á skapandi og
lausnamiðað nám þar sem nemendur velja sér leiðir að settu markmiði. Nemendur læra
vönduð vinnubrögð þar sem ábyrgð, úthald, metnaður, samvinna og sjálfstæði eru höfð að
leiðarljósi.

Útvarp GSnb
Árið 2016 hófust útsendingar hjá útvarpi GSnb. Allir bekkir skólans vinna að þáttagerð þar
sem fjölbreytt viðfangsefni eru tekin fyrir og áhersla lögð á vandað málfar og góða
framsögn. Verkefnið hefur gefist vel og skapar tengsl við nærsamfélagið. Þetta er orðinn
árlegur viðburður í skólanum í desember.

Upplýsingatækni í skólastarfi
Grunnskóli Snæfellsbæjar leggur áherslu á að nemendur öðlist hæfni til að nýta sér
fjölbreyttar leiðir í námi með nýtingu miðla og upplýsinga í námsumhverfi 21. aldarinnar.
Þannig stuðlar upplýsingatæknin í skólastarfi í tengslum við allar námsgreinar skólans að
fjölbreyttum kennsluháttum á öllum skólastigum. Upplýsingatæknin gefur möguleika á
samþættingu námsgreina þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna að skapandi
verkefnum með því að nýta sér tæknina.
Nemendur í 5. - 10. bekk hafa aðgang að kerfi sem kallast G Suite sem býður upp á
námsumhverfið, Google Classroom sem gefur nemendum tækifæri á að vinna hvar sem er
og velja um tæki sem henta. Kerfið heldur vel utan um verkefnavinnu nemenda auk þess
sem nemendur geta unnið verkefni í samvinnu við aðra nemendur. Þá geta kennarar gefið
nemendum leiðsagnarmat á sama tíma og nemandi er að vinna verkefni.

Náms- og starfsfræðsla
Náms- og starfsráðgjöf í Grunnskóla Snæfellsbæjar er hluti af þjónustu Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga. Náms- og starfsráðgjafi hefur viðveru ef þörf krefur. Boðið er
upp á persónulega ráðgjöf, m.a. þar sem nemendur fá aðstoð vegna kvíða, reiði og annarra
persónulegra málefna sem hafa áhrif á líðan og nám. Einnig sér náms-og starfsráðgjafi um
tengslakannanir, hópefli og framhaldsskólakynningar fyrir útskriftarnemendur auk
hefðbundinna verkefna sem snúa beint að ráðgjöf vegna náms, s.s. námstækni og
prófkvíða. Náms- og starfsráðgjafi er tengiliður við stóru upplestrarkeppnina í 7. bekk.
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Grunnþættir menntunar
Markmið náms samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla
Í Aðalnámskrá grunnskóla eru skilgreindir sex grunnþættir menntunar; læsi, sjálfbærni,
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir tengjast
allir innbyrðis og eru jafnframt háðir hver öðrum og eiga samkvæmt aðalnámskránni að
endurspeglast í daglegu skólastarfi. Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er leitast við að gera
þessum þáttum góð skil í skólastarfinu. Skólinn er því mikilvægur vettvangur til að þroska
með nemendum hæfni í anda grunnþáttanna og búa þá undir þátttöku í lýðræðissamfélagi.

Læsi
Veturinn 2017-2018 vann læsisteymi skólans að gerð læsisstefnu sem kynnt var formlega
fyrir starfsfólki haustið 2018. Samkvæmt Aðalnámskrá er læsi einn af grunnþáttum
menntunar og felur í sér lestur, talað mál , ritun og hlustun. Huga þarf vel að þessum
grunnþáttum sem eru undirstaða lestrarfærni. Lokamarkmið læsis er lesskilningur, að
einstaklingur njóti þess sem hann les og öðlist færni í því að túlka texta út frá eigin reynslu
og geti um leið yfirfært þekkingu sína yfir á aðrar aðstæður. Til að öðlast góða færni í
lesskilningi er mikilvægt að einstaklingur hafi góðan málskilning, bakgrunnsþekkingu,
ályktunarhæfni og öflugan orðaforða.
Við gerð læsisstefnunnar voru hafðar til hliðsjónar þær kennsluaðferðir, skimanir og próf
sem notast er við í skólanum. Þá er unnið eftir nýjum viðmiðum í lestri sem
Menntamálastofnun hefur gefið út. Góð lestrarfærni er undirstaða alls náms og því leggur
Grunnskóli Snæfellsbæjar áherslu á markvisst lestrarnám.
Lestrarþjálfun er samstarfsverkefni heimilis og skóla. Mikilvægt er að auka þekkingu meðal
foreldra og forráðamanna á lestrarnámi og þeirri ábyrgð sem þeir bera á lestrarþjálfun.
Læsisstefna skólans, Lestur er lykill að ævintýrum lífsins... má finna hér.

Sjálfbærni
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er unnið með sjálfbærnimenntun sem miðar meðal annars að
því að skapa samábyrgt samfélag. Markvisst er unnið að þessari menntun með þátttöku
skólans í Grænfánaverkefni Landverndar þar sem áhersla er á sjálfbærni og að taka ábyrga
afstöðu í málum sem snerta umhverfið á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt. Í skólanum er
kennd átthagafræði sem felur í sér fræðslu um grenndarsamfélagið þar sem lykilþættir eru
náttúra, landafræði og saga bæjarfélagsins. Námsgreinin snýst um að nemendur kynnist
samfélagi nútímans og þeim möguleikum sem þar búa til framtíðar. Lögð er áhersla á
vettvangsferðir, kynningar, upplifun, viðtöl, miðlun, tjáningu og sköpun. Þannig byggir
skólinn upp virk tengsl við nærsamfélagið og tengir nám nemenda við bæjarfélagið.
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Námskrá í átthagafræði skólans má finna hér.

Heilbrigði og velferð
Grunnskóli Snæfellsbæjar er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli sem hefur
það að markmiði að vinna markvisst að heilsueflingu. Lögð er áhersla á að skapa öruggt
skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og vellíðan allra sem
starfa í skólanum.
Sjá heimasíðu heilsueflandi grunnskóli

Skólinn er þátttakandi í Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun þar sem
lögð er áhersla á að einstaklingurinn fái að njóta sín á eigin forsendum og að öllum líði vel.
Eineltisáætlun skólans má finna hér.
Skólahjúkrunarfræðingur sér um reglubundnar skoðanir í árgöngum skólans og ýmis konar
fræðslu sem stuðlar að heilbrigði og velferð einstaklingsins.
Grunnskóli Snæfellsbæjar tekur þátt í verkefninu Skólar á grænni grein(Eco –Schools) sem
byggir á sjálfbærni og umhverfisvernd. Verkefnið byggir á lýðræðismenntun og getu til
aðgerða. Allar starfstöðvar skólans hafa unnið markvisst að verkefninu og hlotið þá
viðurkenningu að mega flagga Grænfánanum.
Grænfáninn í GSnb má finna hér.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar vinnum við saman að því að skapa jákvæðan skólabrag sem
byggir á virðingu fyrir öllum einstaklingum, góðum samskiptum og það að vera meðvitaður
um gildi sitt í samfélaginu ásamt því að axla ábyrgð á eigin hlutverki.

Lýðræði og mannréttindi
Lýðræðislegir starfshættir skólans birtast í aðkomu nemenda og starfsmanna í að móta
skólastarfið. Þá starfa við skólann ýmsar nefndir og ráð sem geta haft áhrif á skólastarfið á
ýmsan hátt. Skólaþing var haldið 2019 með þátttöku nemenda, starfsfólks, foreldra og
einstaklinga úr skólasamfélaginu, ásamt fulltrúa bæjarstjórnar en þar var mótuð
framtíðarsýn og einkunnarorð skólans. Þá gefst nemendum reglulega kostur á að koma
skoðunum sínum á framfæri þar sem ígrunduð eru sjónarmið og tillögur nemenda til að
hafa áhrif á mótun starfshátta skólans. Þá eiga nemendur fulltrúa í skólaráði.

Jafnrétti
Jafnréttisáætlun Grunnskóla Snæfellsbæjar byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla.
Stefna Grunnskóla Snæfellsbæjar er að gætt sé jafnréttis meðal starfsmanna og nemenda.
Hver einstaklingur sé metinn á eigin forsendum án tillits til kyns, aldurs, fötlunar, kynþáttar,
kynhneigðar, litarháttar, efnahags, trúarbragða, þjóðernis, skoðana, menningarlegs
bakgrunns og stöðu að öðru leyti.
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Samskipti einstaklinga eiga að grundvallast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi, sem
er forsenda þess að hverjum og einum líði sem best. Gagnkvæmt traust og jákvæð og
uppbyggileg samskipti móta framar öðru góðan starfsanda.
Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks. Því er haft að leiðarljósi
í skólastarfi Grunnskóla Snæfellsbæjar að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi fyrst og
fremst á hæfileikum og færni.
Jafnréttisáætlun skólans má finna hér.

Sköpun
Í sköpun felst að gera eitthvað nýtt eða það sem er öðruvísi, móta viðfangsefnið og geta
miðlað því. Sköpun er að uppgötva, njóta, vekja áhuga, virkja ímyndunaraflið og leita að
nýjum möguleikum. Hún stuðlar að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði nemandans
þar sem áhersla er á að fara út fyrir hið þekkta og þannig auka þekkingu sína og leikni.
Sköpunarferlið er því ekki síður mikilvægt en afurðin þar sem sköpunarkraftur og innsæi
spila lykilhlutverk.
Til að stuðla að auknum möguleikum til nýsköpunar hefur skólinn komið á fót snillismiðju
fyrir nemendur 1. - 10. bekkjar. Þar er boðið upp á óhefðbundið nám þar sem reynir á
áskoranir, leikni og hæfni, frumkvæði og gagnrýna hugsun einstaklingsins.
Í skólanum er nemendum boðið upp á textíl, heimilisfræði, smíðar og myndmennt á öllum
aldursstigum. Tónmennt er kennd í 1.-7. bekk. Á unglingastigi er unnið í þemu ákveðnar
vikur á skólaárinu þar sem námsgreinar eru samþættar og nemendur hafa val um úrvinnslu
verkefna og skipuleggja sjálfir leiðir að markmiðum.

Námsmat skólans
Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að megintilgangur námsmats sé að veita leiðbeinandi
upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Með námsmati er fylgst
með námslegri stöðu nemenda og hvernig þeim tekst að ná almennum hæfniviðmiðum
Aðalnámskrár. Þeir hvattir til að leggja sig fram og metið hverjir þurfa á aðstoð að halda.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er leitast við að hafa fjölbreyttar leiðir í námsmati. Mikilvægt er
að hver einstaklingur fái að njóta sín sem best, því þarf námsmat að taka á sem flestum
þáttum skólastarfsins. Í 1.-7. bekk er gefið í tölustöfum en í 8.-10. bekk er námsmatið í
bókstöfunum A-B-C-D og síðan er fyllt út í hæfnikort nemandans. Námsmatið birtist
jafnóðum á Mentor.
Samtalsdagar eru tvisvar á skólaárinu þar sem framvinda námsins er rædd og þau markmið
sem nemendur setja sér. Gefið er frammistöðumat þar sem lykilhæfni nemenda er metin í
tengslum við samtalsdagana. Að vori fá nemendur vitnisburðablöð um námsárangur
vetrarins. Mat á lykilhæfni má finna hér.
10

Lesfimipróf MMS
Lesferill er staðlað matstæki Menntamálastofnunar sem metur grunnþætti læsis. Prófið
veitir upplýsingar um lestrarfærni nemenda og getur gefið vísbendingar um
lestrarerfiðleika.
Lesferill skiptist í eftirfarandi þætti:
Lesskimun fyrir 1. bekk er lögð fyrir í október. Skimunin gefur vísbendingar um styrkleika og
veikleika varðandi hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, umskráningu og málskilning
nemenda.
Lesfimi eru raddlestrarpróf fyrir 1.-10. bekk sem prófa hraða og nákvæmnislestur. Prófin
eru lögð fyrir þrisvar sinnum á skólaári, í september, janúar og maí. Í viðmiðum
Menntamálastofnunar er gert ráð fyrir því að ákveðinn fjöldi orða sé lesinn á mínútu í
hverjum árgangi. Viðmiðin miðast við að nemandi hafi náð ákveðinni hæfni í lestri þ.e.
hraða og nákvæmni að vori.

Orðarún
Orðarún er staðlað lesskilningspróf fyrir 3. - 9. bekk. Prófið kannar hversu vel nemendur
skilja meginefni texta og hugtaka, átta sig á staðreyndum og draga ályktanir. Fyrri hluti
prófsins er lagður fyrir í mars og seinni hluti í nóvember.
Læsisstefna skólans, Lestur er lykill að ævintýrum lífsins... má finna hér.

Samræmd könnunarpróf
Menntamálastofnun leggur fyrir samræmd könnunarpróf í 4. og 7. bekk í september í
íslensku og stærðfræði. Nemendur í 9. bekk taka samræmd könnunarpróf í íslensku,
stærðfræði og ensku í mars. Niðurstöður þessara kannana eru upplýsandi fyrir nemendur,
forráðamenn og kennara en rýnt er í niðurstöður þeirra og þær nýttar til frekari úrvinnslu.
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Lykilhæfni
Lykilhæfni tengist öllum námsgreinum skólans og vísar til hæfni sem snýr að nemandanum
sjálfum. Lykilhæfni er hæfni þar sem alhliða þroski nemenda birtist. Lykilhæfni er þannig
metin um leið og þekking og leikni í mismunandi greinum er metin og fléttast gjarnan inn í
annað námsmat. Viðmið um matið er sett fram í liðum sem eiga við öll námssvið.






Tjáning
Skapandi og gagnrýnin hugsun
Samvinna og samskipti
Sjálfstæði
Tekur ábyrgð á eigin námi

Lykilhæfnin er skilgreind á veggspjaldi frá MMS þar sem nánar er fjallað um einstaka þætti
sem liggja til grundvallar mati.
Veggspjald um lykilhæfni má finna hér.
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Innra mat
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er starfandi matshópur sem samanstendur af stjórnendum skólans sem
hefur það hlutverk að halda utan um þá þætti sem snúa að innra mati skólastarfsins og gerð
umbótaáætlunar. Markmið með innra mati er að fylgjast með þróun skólastarfsins og tryggja að
starfsemi skólans sé í samræmi við lög ásamt því að auka gæði skólastarfs og stuðla að umbótum.
Sjálfsmatsskýrslu 2018 – 2019 má finna hér.
Sjálfsmat Grunnskóla Snæfellsbæjar má finna hér.

Umbótastarf
Skólinn vinnur reglulega að umbótaáætlun sem tekur mið af þeim þáttum sem unnið er
með í innra mati. Árangur umbóta er metinn hverju sinni og birtist í umbótaskýrslu sem
tekur til þriggja ára í senn.
Skýrslan er birt á heimasíðu skólans og má finna hér.
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Samstarf heimila og skóla
Grunnskóli Snæfellsbæjar leggur áherslu á samvinnu, samstarf og gagnkvæma virðingu milli
heimila og skóla. Mikilvægt er að skólinn og heimilin séu samstíga og vinni saman með
velferð nemenda að leiðarljósi.
Gagnkvæmt upplýsingastreymi er mikilvægt milli heimilis og skóla varðandi nám, kennslu
og líðan nemenda. Á heimasíðu skólans birtast almennar upplýsingar um viðburði og fréttir
innan skólans en á Mentor birtast upplýsingar um námslega stöðu nemenda. Náms - og
kennsluáætlanir eru aðgengilegar og niðurstöður kannana.
Áherslur á samstarf heimila og skóla eru ræddar á fundum með foreldrum. Þá er metinn
árangur af samstarfinu og leitað nýrra leiða ef með þarf. Það á einkum við þegar barn þarf
sérstakan stuðning. Skólinn leggur áherslu á að foreldrar upplifi jákvætt viðmót og að
starfsfólk sýni áhuga og skilning á samvinnu við foreldra.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar eru starfandi tvö foreldrafélög, norðan og sunnan heiðar, sem
standa fyrir hvers kyns viðburðum og styðja við skólastarfið á margan hátt.
Í upphafi skólaárs eru foreldrar nemenda boðaðir á kynningarfundi í skólanum þar sem
farið er yfir helstu þætti skólastarfsins.

Samstarf við leik- og framhaldsskóla
Mikilvægt er að á milli leik-, grunn-, og framhaldsskóla séu virk tengsl og miðlun upplýsinga
sé góð. Það er nauðsynlegt að tryggja samfellu og samræmi í menntun og stuðla þannig að
velferð nemenda. Í Snæfellbæ eru starfandi skólastigin leik- og grunnskóli og mikilvægt er
að tryggja gott og skilvirkt samstarf á milli skólastiganna. Í Grundarfirði er starfræktur
framhaldsskóli, Fjölbrautaskóli Snæfellinga, en þangað sækja margir nemendur á
Snæfellsnesi nám. Samstarf á milli skólastiga stuðlar að víðsýni og skilningi kennara á námi
og starfi kennara á öllum skólastigum.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er leitast við að skapa samfellu í námi og koma til móts við
þarfir nemenda og auka þannig vellíðan og öryggi þeirra á milli skólastiga. Samstarf leik- og
grunnskóla fer þannig fram að reglulega yfir skólaárið koma leikskólanemendur í heimsókn
í grunnskólann til að kynna sér starfið þar og taka þátt í kennslustundum. Þá fara
grunnskólanemendur í eina heimsókn í leikskólana á skólaárinu. Starfinu lýkur í maí með
tveggja daga vorskóla þar sem leikskólanemendur eru heila kennsludaga í skólanum en
grunnskólanemendurnir eru í leikskólunum. Þá hefur læsisteymi skólans verið í samstarfi
við fulltrúa leikskólans varðandi lestrarnám barna.
Á grunnskólagöngu sinni fá nemendur upplýsingar um framhaldsskólastigið í heild sinni og
námsframboð einstakra skóla. Við skólana starfar náms- og starfsráðgjafi sem aðstoðar
nemendur við að velja nám við hæfi.
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Í 10. bekk að vori fá nemendur kynningar frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga og
Fjölbrautarskóla Vesturlands á Akranesi í samstarfi við námsráðgjafa skólanna. Þá fara
nemendur 10. bekkjar í heimsókn í Fjölbrautaskóla Snæfellinga og fara í
framhaldsskólahermi og kynnast skólastarfinu þar í einn dag.
Áætlun um færslu nemenda úr grunn- í framhaldsskóla á Snæfellsnesi má finna hér.

Tengsl skóla við nærsamfélagið
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er lögð áhersla á að nemendur og starfsfólk vinni náið með
nærsamfélaginu og öðlast þannig víðsýni. Farið er í vettvangsferðir sem eru undirbúnar og í
samræmi við námsmarkmið átthagafræðinnar í viðkomandi bekk.
Í skólanum er markviss stefna þar sem unnið er að því að nemendur kynnist uppbyggingu
nærsamfélagsins, tækifærum sem það hefur upp á að bjóða og helstu náttúruperlum þess.
Stuðlað er að jákvæðum samskiptum og samstarfi við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki,
stofnanir og söfn í Snæfellsbæ og eru þessi tækifæri nýtt til að dýpka nám nemenda
sérstaklega þegar unnið er með ákveðin viðfangsefni. Þannig er reynt að tengja nám á sem
flestum sviðum við veruleikann í bæjarfélaginu.
Í skólastefnu Snæfellsbæjar er lögð áhersla á tengsl skóla og nærsamfélags og skólinn hefur
námskrá í átthagafræðum sem unnið er markvisst eftir. Þannig eykst fjölbreytni í námi,
tengsl við daglegt líf og starfsvettvang og eflir læsi nemenda á umhverfi sitt. Skólinn leggur
áherslu á samvinnu milli skóla og nærsamfélagsins í því skyni að auka námsáhuga, dýpka
nám og til að öðlast meiri víðsýni til frekari þátttöku í atvinnulífinu.
Námskrá í átthagafræði skólans má finna hér.
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Ýmsar áætlanir
Móttaka nýrra nemenda
Nemendur sem hefja nám í 1. bekk heimsækja skólann reglulega á síðasta ári leikskólans
sem er hluti af samstarfinu ,,Brúum bilið á milli leik- og grunnskóla”. Þeir eru síðan boðaðir í
viðtal hjá umsjónarkennara í skólabyrjun.
Að vori er haldinn upplýsingafundur með starfsmönnum leik- og grunnskóla. Í ágúst er
haldinn fundur með foreldrum þar sem skólinn og skólastarfið er kynnt auk þess sem fjallað
er um hlutverk foreldra í að skapa jákvæð samskipti, bekkjaranda og vináttu og að vinna
gegn einelti. Foreldrar fá góð ráð til að efla skólafærni barna sinna.
Nýir nemendur
Nemendur sem koma nýir í skólann að hausti eða eftir að skóli er hafinn koma ásamt
foreldrum í skólann og hitta skólastjórnanda og umsjónarkennara á fundi. Þeir fá kynningu
á skólastarfinu og húsnæðinu áður en skóli hefst og hefja síðan nám næsta skóladag.
Formlegt viðtal fer fram á þeirri starfstöð sem nemandi mun sækja.
Skólastjórnendur bera ábyrgð á innritun og móttöku nýrra nemenda á þeirri starfstöð sem
nemandi mun sækja.
Nemendur í 2.-10. bekk
Foreldrar og nemandi sem skráður er í skólann fá góða kynningu á skólanum. Formlegt
viðtal fer fram á þeirri starfstöð sem nemandi mun sækja og síðan er farið um
skólahúsnæðið og sýndar eru bekkjarstofur, sérgreinastofur, íþróttahús og sundlaug.
•
•
•
•

Ritari tekur við skráningum og setur upplýsingar í Mentor og skráir í mötuneyti
Foreldrar fylla út eyðublað um Móttöku nýs nemanda.
Deildarstjóri viðkomandi stigs upplýsir kennara og tekur þátt í móttöku ef þess er þörf
Umsjónarkennari boðar foreldra og nemanda til viðtals þar sem kynnt er:
 Stundaskrá og námsgögn sem skólinn útvegar
 Fyrirkomulag list- og verkgreinar
 Daglegt skólastarf
 Mentor
 Lengd viðvera í skólabæ fyrir nemendur í 1.-4. bekk
 Aksturstöflur skólarútu
 Tilkynning forfalla
 Skriflegt leyfi foreldra fyrir myndbirtingu af nemanda á miðlum skólans
 Heimasíða skólans
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Umsjónarkennari tryggir að nemandi hafi aðgang að bekkjarfélaga sem styður við hann
fyrstu dagana, kynnir honum húsnæði, skólalóð og nánasta umhverfi skólans.
Aðlögun nýrra nemenda í bekk
Áður en hin hefðbundna skólaganga hefst, er mikilvægt að umsjónarkennari undirbúi
bekkinn sem nemandinn mun tilheyra og kynni komu hans öllu starfsfólki skólans.
Þegar nemandinn hefur verið u.þ.b. vikutíma í skólanum á umsjónarkennari samtal við
hann.
Á fyrsta fundi lausnaleitarteymis, eftir að nemandinn hefur bæst í hópinn, er farið yfir hans
mál.

Móttökuáætlun fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál (ÍSA)
Áður en til innritunar kemur þurfa nemendur að hafa fengið kennitölu. Æskilegt er að fá
upplýsingar um fyrri skólagöngu nemenda.
Formlegt viðtal fer fram á þeirri starfstöð þar sem nemandi mun hefja nám.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Þegar viðtalið fer fram er æskilegt að skólastjórnandi, umsjónarkennari og túlkur séu
viðstaddir, sé þess þörf, svo þeir kynnist bakgrunni nemandans og foreldrum.
Næsta skref er að fara í kynnisferð með nemanda og foreldrum um skólann. Kynna þarf
bekkjar- og sérgreinastofur, inngang og fatahengi, snyrtingar og íþróttahús.
Afhending stundaskrár og upplýsingar um ávaxtastund og hádegismat.
Foreldrar fá upplýsingar um kennslugögn sem skólinn útvegar og hvað nemandinn þarf
að hafa með sér í skólann, t.d. skólatösku, pennaveski, íþróttaföt og sundföt.
Foreldrum er kynnt hvernig tilkynna skuli forföll og leyfi til skólans, nauðsynleg
símanúmer og netföng.
Foreldrar þurfa upplýsingar um hvert þeir geti leitað varðandi líðan nemanda.
Veita skal upplýsingar um tómstundir og íþróttaiðkun sem í boði er fyrir nemanda og
hvar sú starfsemi fer fram.
Veita skal upplýsingar um mötuneyti, lengda viðveru og verðskrá fyrir þá þjónustu.
Kynna þarf fyrir nemanda rútuferðir á skólatíma
Fá skriflegt leyfi foreldra til að birta myndir af nemanda á miðlum skólans.

Upplýsingar um bakgrunn nemanda
•
•
•
•

fjölskyldu
áhugamál og skapgerð
trúarlegan bakgrunn
þjónustuþörf vegna fötlunar eða veikinda
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Fyrstu skref skólagöngunnar
•
•
•

Mikilvægt er að umsjónarkennari undirbúi viðkomandi bekk sem nemandi mun tilheyra
og tilkynni öllu starfsfólki skólans um komu hans
Kynna þarf nafn, móðurmál og upprunaland nemandans
Við upphaf skólagöngu er mikilvægt að nemandi komi í skólann ásamt foreldri hluta úr
degi til aðlögunar

Aðlögun og líðan nemanda
Margt er framandi í íslenskum skólum og tekur það alltaf tíma að ná tökum á nýju
tungumáli og læsi á nýja menningu. Rétt er að árétta að nemandinn þarf stuðning og
aðhald foreldra og mun skólinn leggja sitt af mörkum til þess að koma til móts við hann.
Leggja ber áherslu á jákvæð og skýr skilaboð, uppörvun, stuðning, þátttöku í félagslífi og
gott samstarf foreldra og skóla til að stuðla að árangursríkri aðlögun.
Mikilvægt er að hvetja erlent foreldri til þess að viðhalda og þróa móðurmál nemandans.
Íslenskt foreldri skal hvetja til að tala íslensku við barnið og styðja það við að ná tökum á
málinu.
Móttökuáætlun má finna hér.

Áfengis- og fíknivarnir
Allt starf sem fer fram undir merkjum skólans er vímuefnalaust. Neysla vímuefna í
skólahúsnæði og á skólatíma er stranglega bönnuð. Ef nemendur verða uppvísir að neyslu
vímuefna í skipulögðu starfi á vegum skólans verður tafarlaust haft samband við foreldra.
Í fíknivörnum er lögð áhersla á að hjálpa nemendum að þroska félagslega eiginleika eins og
sjálfsaga, ábyrgðartilfinningu, dómgreind, gagnrýna hugsun og hæfni til samskipta við aðra.
Auk þess að hjálpa nemendum að efla tengsl sín við fjölskyldu, skóla, jafnaldra og
samfélagið.
Viðbrögð við vímuefnaneyslu og alvarlegum brotum
Ef grunur leikur á að nemandi sé undir áhrifum vímuefna í skólanum eða á skólalóð:
•
•
•

Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið
Skólastjóri tilkynnir málið til Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga og óskar eftir aðkomu
þeirra að málinu
Skólastjóri vísar nemanda úr skóla tímabundið meðan málið er óútkljáð. Skólastjóra er
heimilt, í samvinnu við foreldra að láta þar til bæra aðila meta ástand viðkomandi
nemanda.
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•

•
•

Ef um brottvikningu er að ræða skal gæta stjórnsýslulaga nr. 93/1993, þ.m.t.
andmælaréttar, meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og upplýsingaskyldu.
Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, skólastjóri, foreldrar og fulltrúi barnaverndar
vinna að því að finna viðeigandi úrræði fyrir nemandann.
Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, í öðru sérúrræði eða
tímabundinni brottvísun.

Ef grunur er um að nemandi hafi vímuefni undir höndum, dreifi eða selji þau í skólanum
eða á skólalóð:
•
•
•
•

•

Skólastjóri tilkynnir málið til lögreglu
Skólastjóri tilkynnir foreldrum málið
Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda
Ef um brottvikningu er að ræða skal gæta stjórnsýslulaga nr. 93/1993, þ.m.t.
andmælaréttar, meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og upplýsingaskyldu.
Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.
Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar. Barnavernd, Félagsog skólaþjónusta Snæfellinga, skólastjóri og foreldrar viðkomandi nemanda vinna
saman að lausn málsins.

Áætlun um áfengis- og fíknivarnir má finna hér.

Aðgerðir gegn einelti og öðru ofbeldi
Grunnskóli Snæfellsbæjar vinnur samkvæmt eineltisáætlun Olweusar gegn einelti og
andfélagslegri hegðun. Markmið áætlunarinnar er að skapa skólaumhverfi þar sem einelti
fær ekki þrifist. Áætlunin byggir á fáum meginreglum sem sýnt hefur verið fram á með
vísindalegum rannsóknum, að skili árangri í baráttunni gegn einelti og andfélagslegri
hegðun.
Jákvæður skólabragur og samskipti
Í skólastarfinu er lögð áhersla á að skapa andrúmsloft sem einkennist af jákvæðni, hlýju,
alúð og afskipti starfsfólks af óviðunandi hegðun nemenda.
Starfsmenn skólans funda einu sinni í mánuði, þar sem fræðsla og upplýsingum um stöðu
og ferli mála er komið á framfæri.
Bekkjarfundir þar sem málefni bekkjarins eru rædd eru haldnir reglulega. Foreldrar eru
boðaðir á fundi með Olweusarteymi einu sinni á önn til að ræða stöðu bekkjarins, auk þess
eru niðurstöður eineltiskönnunarinnar sem lögð er fyrir 4.-10. bekk árlega, kynntar á fundi.
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Skilgreining á einelti
Talið er að einstaklingur sé lagður í einelti ef hann/hún verður fyrir endurteknum
neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil (Olweus 1986,1992).
Það er neikvæður og/eða ofbeldiskenndur verknaður ef einhver veldur öðrum viljandi tjóni
eða óþægindum – með líkamlegri snertingu, með orðum eða á annan hátt. Við tölum ekki
um einelti nema þessu til viðbótar sé um að ræða aflsmun. Það er þegar sá sem verður fyrir
neikvæðum verknaði og á erfitt með að verja sig því hann er líkamlega og/eða félagslega
veikari en sá/þeir sem angra hann.
Þrennt einkennir eineltishugtakið samkvæmt ofangreindri skilgreiningu:




Árásarhneigt (ýgt-) og/eða illa meint atferli
Endurtekning sem stendur yfir í ákveðinn tíma
Ójafnvægi afls og valda í samskiptum

Eineltisáætlun má finna hér.

20

Öryggis og slysavarnir
Viðbragðs- og rýmingaráætlanir
Viðbrögð við hvers konar vá þegar rýma þarf húsnæði skólans. Sjá Neyðar- og
öryggisáætlun fyrir Grunnskóla Snæfellsbæjar. Má finna í starfsáætlun skólans, bls. 29-30.
Viðbragðsáætlun vegna óveðurs
Grunnskóli Snæfellsbæjar er starfræktur á þremur starfstöðvum; Ólafsvík - Hellissandi og
Lýsuhóli. Skólaakstur er á öllum starfstöðvunum og er öryggi nemenda alltaf haft í
fyrirrúmi.
Ef óveður er í upphafi skóladags og akstur skólabíla fellur niður þá skulu nemendur og
starfsfólk mæta á þá starfstöð sem næst er heimili þeirra. Kennsla er að jafnaði ekki felld
niður þótt veður sé slæmt. Það er hins vegar á valdi foreldra að meta hvort rétt sé að senda
nemendur í skólann enda tilkynni þeir til skólans þá ákvörðun sína líkt og önnur forföll.
Mikilvægt er að foreldrar fylgi barni sínu inn í skóla þegar óveður geysa og sæki það
einnig inn í skólann í lok dags sé þess óskað.
Í tilvikum þegar ákvörðun um niðurfellingu aksturs er tekin er unnið samkvæmt eftirfarandi
viðbragðsáætlun:




Ákvörðun um niðurfellingu aksturs liggi fyrir ekki síðar en kl. 7:30 og er hún tilkynnt
á fésbókar- og heimasíðu skólans, SMS og tölvupóstur sendur á foreldra og
starfsfólk. Einnig er haft samband við fréttastofu RÚV og Bylgjunnar.
Á skólasvæði sunnan heiðar er skólahald að fullu fellt niður eða því seinkað séu
veður eða færð metin ófær. Samskipti fara fram símleiðis.

Móttaka í skóla:



Safnstöð nemenda sem ættu að fara með rútum á Hellissand en mæta í Ólafsvík er
matsalur skólans undir stjórn starfsmanna.
Safnstöð nemenda sem ættu að fara með rútum til Ólafsvíkur en mæta á Hellissand
er matsalur skólans undir stjórn starfsmanna.

Að skóladegi loknum:
Ef skólastjórnandi metur aðstæður á þann hátt að nemendum sé ekki óhætt að ganga heim
úr skólanum er sent SMS skilaboð og tölvupóstur til foreldra. Við slíkar aðstæður skal
enginn fara úr skólanum nema með fullu samráði og samþykki foreldra.
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Óveður á skólatíma:
Ef skellur á óveður á skólatíma og skólaakstur er felldur niður eru meginreglur þessar:



Frétt um niðurfellingu ferða er sett á fésbókar- og heimasíðu skólans, sent SMS
skilaboð og tölvupóstur til foreldra.
Óskað verður fylgdar lögreglu og/eða björgunarsveitar með rútum ef þurfa þykir. Ef
foreldrar/forráðamenn óska eftir að sækja börn sín áður en skóla lýkur þarf að
tilkynna það til umsjónarkennara eða ritara skólans.

Það eru vinsamleg tilmæli skólayfirvalda að nemendur séu ekki sóttir í skólann á skólatíma
þegar veður eru válynd. Send verður út fréttatilkynning til foreldra sé þess óskað að
nemendur verði sóttir á skólatíma.
Öryggi í ferðum á vegum skólans
Í öllum skipulögðum ferðum á vegum skólans er gæsla í rútunum sem tryggir að farið sé
eftir settum reglum um öryggi farþega.
Öryggi á skólalóð
Starfsmenn skólans sinna gæslu í öllum frímínútum. Öryggisnefnd skólans hefur eftirlit með
leiktækjum á skólalóð.
Handbók um velferð og öryggi barna í grunnskólum má finna hér.

Jafnrétti og mannréttindi
Jafnréttisáætlun Grunnskóla Snæfellsbæjar byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á
jafnrétti kynjanna og mannréttindi. Einnig er jafnréttisáætlun Snæfellsbæjar höfð til hliðsjónar. Þá
tekur jafnréttisáætlun Grunnskóla Snæfellsbæjar mið af stefnumarkandi ritum skólans;
skólanámskrá, starfsmannahandbók og starfsáætlun skólans.
Jafnréttisáætlunin tekur annars vegar til starfsmanna (19.-22. gr.) og hinsvegar til nemenda (22.-23.
gr.).
Stefna Grunnskóla Snæfellsbæjar er að gætt sé jafnréttis meðal starfsmanna og nemenda. Hver
einstaklingur sé metinn á eigin forsendum án tillits til kyns, aldurs, fötlunar, kynþáttar, kynhneigðar,
litarháttar, efnahags, trúarbragða, þjóðernis, skoðana, menningarlegs bakgrunns og stöðu að öðru
leyti.
Samskipti einstaklinga eiga að grundvallast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi, sem er
forsenda þess að hverjum og einum líði sem best. Gagnkvæmt traust og jákvæð og uppbyggileg
samskipti móta framar öðru góðan starfsanda.
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Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks. Því er haft að leiðarljósi í
skólastarfi Grunnskóla Snæfellsbæjar að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi fyrst og fremst á
hæfileikum og færni.

Jafnréttisáætlun Grunnskóla Snæfellsbæjar má finna hér.

Viðbrögð við áföllum
Áfall er mótlæti eða erfið reynsla sem einstaklingur verður fyrir. Hlutverk áfallateymis er
meðal annars að hafa verkstjórn við válega atburði og meta aðstæður. Teymið kynnir
áfalla- og viðbragðsáætlun skólans fyrir starfsfólki.
Í áfallateymi Grunnskóla Snæfellsbæjar eiga sæti skólastjóri, aðstoðarskólastjóri,
deildarstjórar og skólahjúkrunarfræðingur.
Stuðningsaðilar áfallateymis geta verið prestur, sálfræðingur, læknir, lögregla og skólaritari.
Áföll geta verið:






Alvarleg veikindi nemenda, aðstandenda eða starfsfólks skólans
Alvarleg slys nemenda, aðstandenda eða starfsfólk skólans eða ofbeldi gagnvart
þeim
Andlát nemenda, foreldra, aðstandenda eða starfsfólks skólans
Skilnaður eða missir
Náttúruhamfarir

Mikilvægt er að skólinn fái upplýsingar um áföll sem nemendur verða fyrir eða gerast innan
fjölskyldna þeirra. Með því getur skólinn brugðist við og veitt þeim sem í hlut eiga
viðeigandi stuðning.
Skólastjóri lætur aðra skólastjórnendur vita um áföll. Þá er metið hvort kalla skuli til
áfallateymi ásamt stuðningsaðilum. Mörg áföll eru þess eðlis að ekki reynist þörf á að kalla
saman áfallateymi. Þau áföll geta engu að síður haft áhrif á einstaklinginn t.d. skilnaður
foreldra, missir ættingja og aðrir tilfinningalegir erfiðleikar.
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Viðbragðsáætlun
Ef áfall er metið þess eðlis að kalla þarf áfallateymi saman er viðbragðsáætlun skólans fylgt.
Í upphafi skólaárs fundar áfallateymið og fer yfir starfsreglur. Gæta skal fyllsta trúnaðar
gagnvart skjólstæðingnum.
Ef alvarlegt slys eða áfall á sér stað í sumarleyfi eða öðru fríi er nauðsynlegt að kalla
áfallateymi saman fyrir skólabyrjun.
Ef áfallateymi er kallað saman vegna atburða er mikilvægt að halda endurmatsfund sem
fyrst þar sem ákvarðanir teymisins eru metnar.

Minniháttar slys á skólatíma
Meta skal ástand nemandans. Ef grunur er um áverka skal kalla til aðstoðarskólastjóra eða
deildarstjóra. Hann tekur ákvörðun um frekari viðbrögð. Ef þurfa þykir er nemandi sendur
til læknis í fylgd skólaliða. Ritari/deildarstjóri tilkynnir foreldrum um atburðinn og eru þeir
jafnframt beðnir um að koma á Heilsugæsluna til að vera hjá nemandanum.
Slysið er skráð á viðeigandi eyðublað skólans.

Alvarlegt slys á skólatíma
Hjá nemanda
Verði alvarlegt slys á nemanda á skólatíma skal brugðist við á eftirfarandi hátt:
•
•
•
•
•

•
•

Sá sem kemur fyrstur á slysstað veitir skyndihjálp eins fljótt og mögulegt er og hringir í
neyðarlínu 112.
Kallað skal eftir skólastjórnanda sem stjórnar frekari aðgerðum.
Gæsla er skipulögð á vettvangi og öðrum nemendum vísað í skólahúsnæði ef þess þarf.
Skólastjórnendur eða skólaritari hafa samband við foreldra.
Hver bekkur er hjá sínum umsjónarkennara það sem eftir er skóladagsins, nemendur fá
upplýsingar þegar þær liggja fyrir. Þeir fá tækifæri til að vinna úr viðbrögðum sínum og
tilfinningum og fjalla nánar um atburðinn.
Athuga skal hvort sá slasaði eigi systkini í skólanum og veita þeim sérstaka hjálp og er
það undir stjórn skólastjórnenda og skólaritara.
Umsjónakennarar skólans eru fyrst kallaðir saman og þeim veittar upplýsingar um
atburðinn og líðan nemandans. Athuga skal að nemendur séu ekki einir á meðan. Aðrir
starfsmenn skiptast á að vera hjá nemendum þar til allir starfsmenn hafa fengið
upplýsingar.
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•
•
•

Stuðningsaðilar eru kallaðir til aðstoðar við áfallahjálp ef þörf krefur.
Senda skal út bréf til allra foreldra þar sem atburðum dagsins er lýst.
Sýni fjölmiðlar áhuga, eru skólastjórnendur eða staðgenglar þeirra einu tengiliðir
skólans við þá. Annað starfsfólk vísar á stjórnendur varðandi upplýsingar.

Slys sem verður utan skólatíma
Áfallateymi ásamt umsjónarkennara viðkomandi nemanda fundar eins fljótt og hægt er og
undirbýr aðgerðir og næsta skóladag. Leitað er eftir staðfestingu á slysi hjá foreldrum eða
lögreglu.
Að öðru leyti er farið eftir áætlun hér að framan.
Næstu dagar:





Aðili úr áfallateymi gerist tengiliður við aðstandendur og miðlar upplýsingum í
samráði við þá.
Umsjónarkennari kemur upplýsingum til nemenda og foreldra.
Athuga skal hvort heimsóknir séu æskilegar.
Bekkurinn gæti sent kveðju ef við á.

Þegar nemandi snýr aftur í bekkinn:





Umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallateymi ræðir við nemandann áður en hann
kemur í skólann og hlustar eftir hvernig honum líður og hvernig móttökur hann vill
fá.
Undirbúa þarf bekkjarfélaga með hliðsjón af óskum nemanda og foreldra.
Umsjónarkennari fylgist með líðan nemandans eftir að hann kemur til baka og
hvernig bekkurinn bregst við.

Hjá aðstandenda




Þegar staðfesting á slysi liggur fyrir, meta stjórnendur hvort ástæða sé til að kalla
áfallateymi saman.
Upplýsingum komið til þeirra sem málið varðar.
Undirbúa þarf bekkjarfélaga til að auðvelda nemandanum endurkomu.

Hjá starfsfólki skólans


Áfallateymi ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hans,
hvernig skuli tilkynna samstarfsfólki, nemendum og foreldrum um slysið.
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Agamál
Skólareglur Grunnskóla Snæfellsbæjar byggja á fyrirliggjandi greinum í grunnskólalögum nr.
91/2008 en þar segir í 14. grein.
„Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og framkomu sinni og samskiptum með hliðsjón af aldri
og þroska. Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla í öllu því
sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í
samskiptum við starfsfólk og skólasystkin“
Jafnframt segir í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskóla (nr.
1040/2011)
4. grein: Nemendur:
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.
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 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.
Skólareglur Grunnskóla Snæfellsbæjar gilda hvar sem nemendur og starfsmenn eru á
vegum skólans. Þær byggja á því grundvallarsjónarmiði að nemendur séu komnir í skólann
til þess að læra í friði, sátt og samlyndi við aðra.
Minnt er á að vellíðan í skólanum er á ábyrgð allra sem að starfinu koma, jafnt
starfsmanna, nemenda sem og forráðamanna þeirra.

Skólareglur einar og sér geta aldrei orðið marktækar. Til að skólareglur stuðli að vellíðan
skiptir miklu máli að hlutverk hvers og eins séu skýr og fylgi framangreindu markmiði.
Kennarar, starfsmenn og nemendur eru þeir sem sinna daglegum störfum í Grunnskóla
Snæfellsbæjar og því eru þau hlutverk sem þeir spila sérstaklega tilgreind hér, áður en kemur
að skólareglunum sjálfum.
Hlutverkin eiga að vera sýnileg öllum sem vinna á vinnustaðnum, sem og skólareglur.
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Skólareglur:
-

við erum stundvís og mætum með viðeigandi gögn í skólann
við sýnum kurteisi og tillitsemi
við tökum afstöðu gegn einelti
við látum vita ef okkur eða öðrum líður illa í skólanum
við göngum vel um eigur okkar og annarra
við erum á skólalóðinni á skólatíma
Öll meðferð og notkun tóbaks og vímuefna er óleyfileg.
Farsímar nemenda í 1.-7. bekk skulu vera í skólatöskum á skólatíma en notkun
farsíma er leyfð í frímínútum og í eyðum nemenda í 8.-10. bekk.
Allar hljóð- og myndatökur eru óheimilar nema með sérstöku leyfi kennara.

Minnt er á að nemendur eru alltaf ábyrgir fyrir eigum sínum sem þeir koma með í skólann.
Hlutverk kennara og starfsmanna:
-

að stuðla að þægilegu starfsumhverfi sem leiðir til öryggis og vellíðunar í skólastarfi
að leiðbeina nemendum eftir bestu getu
að aðstoða nemendur við að afla sér þekkingar
að koma með ábendingar um mætingar nemenda í samræmi við reglur um
skólasókn
að koma með ábendingar um hegðun nemenda, jákvæðar sem neikvæðar
að hafa ávallt í huga mismunandi getu, þarfir og aðstæður nemenda, sjá til þess að
þeir fái verkefni við hæfi
að veita nemendum tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína
að eiga samvinnu við nemendur og forráðamenn þeirra um farsæla skólagöngu
að stuðla að jákvæðum skólabrag þar sem einelti þrífst ekki
að framfylgja reglum skólans
að koma fram af virðingu
að gæta jafnréttis
að stuðla að jákvæðri ímynd skólans út á við

Hlutverk nemenda:
-

að fylgja og virða reglur skólans
að stuðla að jákvæðum skólabrag þar sem einelti þrífst ekki
að fylgja því námsefni sem fyrir þá er lagt
að tileinka sér góð vinnubrögð
að koma fram við aðra eins og þeir vilja að komið sé fram við þá
að fylgja fyrirmælum kennara og starfsfólks
að koma vel undirbúnir til starfa
að stuðla að góðum starfs- og vinnuanda
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-

að hlusta á og virða sjónarmið annarra nemenda og starfsfólks
að sýna tillitsemi og umburðarlyndi
að vera ábyrgir gagnvart eigin námi
að láta vita ef illa gengur eða ef vanlíðan gerir vart við sig
að læra eftir bestu getu
við berum virðingu fyrir umhverfisstarfi skólans
við geymum útifatnað í fatahengi
við erum einungis með gosdrykki og sætindi þegar skólinn gefur sérstakt leyfi fyrir
því

Viðmiðunar- og vinnureglur vegna ástundunar
Markmið
Nemendur bera ábyrgð á eigin námi, framkomu og samskiptum með hliðsjón af aldri og
þroska, þar sem velferð nemenda er höfð að leiðarljósi
Í skólareglum kemur fram að nemendur skuli sækja skóla nema veikindi eða aðrar ástæður
liggi að baki. Forráðamenn skulu tilkynna forföll í upphafi skóladags eða eins fljótt og auðið
er til skólaritara. Veikindi ber að tilkynna daglega. Leyfi í einn dag skal sækja um til
umsjónarkennara eða skólaritara, en ef um er að ræða lengra leyfi skal sækja um það
skriflega til skólastjórnenda (eyðublað á heimasíðunni www.gsnb.is og hjá skólaritara)
Nemendur skulu sækja grunnskóla nema veikindi eða önnur forföll hamli. Forráðamenn
hafa aðgang að skráningum barna sinna á Mentor og ber að fylgjast með stundvísi þeirra.
Komi nemandi í kennslustund eftir að kennari hefur kannað mætingu og starf er hafið fær
hann seint merkt í Mentor og eitt fjarvistarstig (innan við 20 mín. liðnar af tímanum).
Fyrir óheimila fjarvist fær nemandi tvö fjarvistarstig og merkta fjarvist í Mentor. Óheimil
fjarvist telst ef nemandi mætir eftir að tími er hálfnaður eða mætir ekki, án leyfis.

Veikindi/leyfi
Sé nemandi fjarverandi vegna veikinda eða leyfa í 10 daga á þriggja mánaða tímabili hefur
umsjónarkennari samband við foreldra. Ef veikinda-/leyfisdögum heldur áfram að fjölga er
haft samband við foreldra að 20, 30, 40 daga fjarvistardögum liðnum. Alltaf skal velferð
nemenda höfð að leiðarljósi og unnið í góðri samvinnu við foreldra. Umsjónarkennari
vinnur málið í samstarfi við skólastjórnanda sem aflar upplýsinga og tekur ákvörðun um
næstu skref.
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Fjarvistir/skróp
Mæti nemandi ekki í tíma skal viðkomandi kennari leita skýringa á því og upplýsa foreldra.

Viðbrögð vegna frávika í mætingum:
Fjarvistarstig
Nemendur fá fjarvistarstig fyrir að koma of seint (1) og óheimila fjarvist (2).
Umsjónarkennarar senda upplýsingar um ástundun til foreldra í lok hvers mánaðar.
Kennarar skulu halda skrá yfir samskipti við forráðamenn eða halda fundi vegna
ástundunar. (Ath eyðublað v/skráningu funda með undirskrift forráðamanns og GSNB)
Ef fjöldi punkta vegna seinkomu eða fjarvista fer yfir ákveðinn fjölda er gripið til eftirfarandi
aðgerða:
5 fjarvistarstig: Umsjónarkennari ræðir við nemenda og forráðamann. Leitað er leiða
til úrbóta.
10 fjarvistarstig: Umsjónarkennari fundar með nemanda, forráðamanni og
stjórnanda þar sem leitað er leiða til að bæta ástandið.
20 fjarvistarstig: Umsjónarkennari fundar með nemanda og forráðamanni hans þar
sem leitað er leiða til að bæta ástandið. Aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri mætir á
fundinn ásamt fulltrúa barnaverndar.
30 fjarvistarstig: Máli nemandans vísað til lausnaleitarteymis og áfram til FSSF
(Félags- og skólaþjónustu Snæf.). Eftir að máli hefur vísað til FSSF skal
umsjónarkennari fylgjast með mætingum og senda starfsmanni FSSF vikulega yfirlit
yfir mætingarnar.
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