
HAFNARFJARÐARBÆR

REGLUR UM VIÐVERU
Gilda fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar 2019-2020

- ásamt viðeigandi vinnuformum og verklagsreglum -
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Almennt

• Skólastjórar grunnskóla Hafnarfjarðar tóku þá ákvörðun á samráðs-
fundi sínum þann 12. ágúst 2019, hver fyrir sinn skóla og þá um leið 
allir saman fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar, að sameinast um 
samræmdar ástundunarreglur fyrir nemendur í grunnskólum 
Hafnarfjarðar frá hausti 2019. Reglurnar eru í samræmi við tillögur 
starfshóps sem skilað var til skólastjóranna í júní 2019 – með smávegis 
viðbót sem er að finna í þessum reglum.

• Skólastjórar hafa einnig ákveðið að reglurnar fari í endurskoðun eftir 
skólaárið 2019-2020 til að meta árangur þeirra og hvort nauðsyn sé á  
breytingum á þessum reglum í ljósi reynslunnar sem þá mun verða til.  
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Meginefni tillaganna

1. AÐ VIRÐING SÉ BORIN FYRIR SKÓLASÓKN 
Allt skólasamfélagið (foreldrar, nemendur, starfsfólk skóla) verður að bera virðingu fyrir mikilvægi skólasóknar alla 180 
skóladaga nemenda í grunnskóla á hverju skólaári.

2. AÐ SKÓLA BERI ENGIN SKYLDA TIL SÉRSTUÐNINGS VEGNA LEYFA 
Starfsfólk skóla ber ekki skylda til að þjónusta einstaka nemendur sérstaklega vegna fjarvista frá skóla, hverju nafni sem þær 
nefnast, og skulu foreldrar ekki óska eftir slíkri þjónustu (t.d. að kennarar gefi út sérstaka heimavinnu eða skilaboð þegar um er 
að ræða persónuleg leyfi fjölskyldna).

3. AÐ SKRÁÐ SÉ RAUNSKÓLAMÆTING Í LOK SKÓLAÁRS Á VITNISBURÐARBLAÐ NEMANDA 
Allar fjarvistir, hverju nafni sem þær nefnast, búa til eina raunskólaeinkunn sem gefin er á vitnisburðarskírteini í lok skólaárs, 
sem prósentuhlutfall af skólasókn yfir skólaárið.

4. AÐ GEFIN SÉ ÁRLEG LOKAEINKUNN (A-D) VEGNA SKÓLASÓKNAR Á VITNISBURÐARBLAÐ 
Fjarvistir sem snúa að skrópum, seinkomum og brottrekstri úr kennslustundum mynda á einu skólaári skólasóknareinkunn sem 
hver nemandi fær á matskvarðanum A, B+, B, C+, C og D í samræmi við kvarða (sjá viðhengi).

5. AÐ VIÐBRÖGÐ SKÓLA OG BARNAVERNDAR VIÐ MINNKANDI SKÓLASÓKN SÉU SAMHÆFÐ 
Þótt foreldrar hafi víðtækar heimildir til að tilkynna veikindi og leyfi frá skóla munu skólar bregðast við öllu slíku sem 
„fjarvistum“ óháð tilefni, í samræmi við reglur. Allar fjarvistir frá skóla er óheppilegar og miklar fjarvistir (umfram 10% 
kennslutímans eða 18 skóladaga á skólaári) geta hamlað námsárangri barna.  Það er skylda nemenda að mæta í skóla nema að 
löggild forföll hamli.
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Tilgangur reglanna

• Tilgangur þess að vinna að stefnumótun um fjarvistir/seinkomur/ 
brottrekstra og veikindi/leyfi í grunnskólum Hafnarfjarðar er 
margvíslegur og saman myndar hann mikilvægi þessarar 
stefnumótunar í þremur þáttum:
• Að samræma vinnubrögð, verklag og úrræði svo allir grunnskólanemendur 

hafi jafnræði varðandi viðveru í skólastarfinu óháð skólum í Hafnarfirði.
• Að það er aukin samfélagstilhneiging að samþykkja minnkandi skólasókn og 

það þarf að bregðast við henni af ýmsum ástæðum svo viðeigandi virðing sé 
borin fyrir grunnskólanámi og skólasókn í grunnskóla.

• Að koma sem mest í veg fyrir óþarfa fjarvistir úr skólastarfinu og koma í 
lengstu lög fyrir skólaforðun einstakra nemenda.
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Markmið tillagnanna

• Markmið þessarar stefnumótunar er:
a. Að að auka skólasókn nemenda, þ.e. draga úr fjarvistum og brottfalli úr 

skóla.

b. Að efla vinnusemi nemenda og vinna gegn kvíða og annari vanlíðansem
hugsanlega gæti skapast af minnkandi skólasókn, t.d. prófkvíða, félagskvíða, 
aðgerðakvíða o.þ.h.

c. Að bæta námsárangur nemenda.

d. Að vinna að vitundarvakningu skólasamfélagsins um mikilvægi skólasóknar.



HAFNARFJARÐARBÆR

Reglur um ástundun í grunnskólum I

Almenn viðmið og ráðleggingar:

1. Ástundun er notað sem samheiti yfir allar fjarvistir í skólastarfi, sem er skipt í tvær 
tegundir í þessum tillögum. Það er annars vegar reglur um fjarvistir, seinkomur og 
brottvikningar úr kennslustundum og hins vegar um leyfi og veikindi.

2. Fjarvistir/seinkomur/brottrekstrar og leyfi/veikindi lúta sitt hvoru viðmiði varðandi 
eftirfylgni þótt í meginatriðum sé sama skipulag á hvoru tveggja. Það skipulag sem fyrr 
fer í gang ræður för ef þau eru ekki samhliða. Sjá kafla 5.1 og 5.2 til frekari útskýringa.

3. Fylgt er ákveðnu vinnuferli varðandi fjarvistir/seinkomur og leyfi/veikindi sem skiptist í 
forstig, 1 viðbragðsstig, 2 hættustig og 3 barnaverndarstig. Tilgangur þessara ferla er 
að samhæfa viðbrögð við skólasókn í grunnskólum Hafnarfjarðar svo áþekkt ferli mæti 
nemendum með svipaða skólasókn óháð einstaka grunnskólum. Færist nemandi milli 
skóla innan Hafnarfjarðar færist skólasókn hans með innan skólaársins, ásamt 
viðeigandi gögnum sem tengjast skólasóknarferli hans sem flytjast í nýja skólann.

4. Sömu skólasóknarform, eitt skólasóknarform fyrir hvert stiganna þriggja, gilda um 
skróp/seinkomur/brottrekstra og leyfi/veikindi í samræmi við viðmið hér aftar. 
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Reglur um ástundun í grunnskólum II

Fjarvistir, seinkomur og brottrekstur út úr kennslustundum:

1. Seinkoma gefur 1 fjarvistarstig en fjarvist gefur 2 fjarvistarstig. 

2. Fjarvist merkir að nemandi mætir ekki í tíma og hefur ekki heimild til að 
sleppa tíma. 

3. Brottrekstur út úr tíma gefur 3 fjarvistarstig.

4. Vísi skólastjórnandi nemanda heim úr skólanum út skóladaginn í kjölfar 
brottrekstrar úr tíma fær nemandi tvö fjarvistarstig til viðbótar, en ekki 
fyrir aðra tíma sem hann missir af sökum brottvikningarinnar.

5. Skólasóknareinkunn (fjarvistir, seinkomur og brottvísanir út úr tíma) er 
gefin á kvarðanum A-D ásamt möguleikum þar á milli (A, B+, B, C+ og D).
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Reglur um ástundun í grunnskólum III

Leyfi og veikindi:
1. Stök leyfi/veikindi sem samtals er sex kennslustundir telst vera einn 

fjarvistardagur.
2. Leyfi og veikindi teljast ekki til skólasóknareinkunnar en teljast sem hluti af 

raunmætingu.
3. Í stökum tilvikum er ákveðið að ferli fer ekki í gang sökum þess að eðlileg 

skýring er fyrir hendi og kennari hefur upplýsingar frá foreldrum, t.d. vegna 
dvalar á spítala.

4. Samhæft leyfistilkynningarform verður fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar. Það 
form skal fylla út ef leyfi skal vara í þrjá daga eða lengur. Leyfisform er 
bæði hægt að útfylla rafrænt eða á pappír. Leyfi í tvo daga eða minna skal 
skrá í Mentor af forráðamönnum eða senda tölvupóst/hringja í skóla.
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Reglur um viðveru í grunnskólum IV

Skólasóknareinkunn:

• Skólasóknareinkunn gildir um fjarvistir, seinkomur og brottrekstra úr 
kennslustundum.

• Skólasókn hefst með einkunnina A og lækkar síðan allan veturinn eftir því sem 
fjarvistir aukast. Ein skólasóknareinkunn gildi fyrir allt skólaárið.

• Möguleiki er að hækka skólasóknareinkunn upp um tvö fjarvistarstig á viku með 
óaðfinnanlegri skólasókn í heila viku. Ekki er hægt að hækka hærra en í B yfir 
skólaárið og hefst ekki fyrr en nemandi er kominn í C+ í einkunn eða lægra. 

Raunmætingareinkunn:

• Raunveruleg mæting í skóla að frádregnum veikindum, leyfum, fjarvistum og 
seinkomum. Gefið í prósentum frá upphafi til loka skólaárs. Skólaárið byrjar í 100% 
og vinnur sig síðan niður eftir mætingu. Skráð á vitnisburðarskírteini í lok skólaárs.
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Reglur um viðveru í grunnskólum V

• Skipt í tvö ferli, þ.e. (1) Ferli um fjarvistir, seinkomur og brottrekstra úr 
tímum og (2) Ferli um veikindi og leyfi.

• Sömu vinnugögn gilda um báða ferlana.

• Sama grunnhugmynd en mismunandi viðmið milli þessara tveggja 
flokka.

• Gengur út á að samhæfa vinnubrögð og hver aðila taki þá ábyrgð sem 
honum er ætlað að framfylgja.
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A Ferli um fjarvistir… 
Sett upp:

• Sem stigskipt ferli með vaxandi viðbrögðum.

• Skilgreint verklag á hverju stigi fyrir sig.

• Tilbúin vinnugögn til að vinna með á hverju stigi.

• Samhæfð fjarvistarstig milli skóla og gildistími, 
þ.e. eitt skólár í senn og flytjist með nemanda 
innan grunnskóla bæjarins innan skólaársins.

• Nemandi fær lokaeinkunn
á A-D kvarðanum. 
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A. Ferli um fjarvistir… frh. 
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A. Ferli um fjarvistir… frh. 
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A. Ferli um fjarvistir… frh. 
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A. Ferli um fjarvistir… frh. 
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A. Ferli um fjarvistir… frh. 
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B. Ferli um veikindi og leyfi… 
Sett upp:

• stigskipt kerfi (0>1>2>3)

• Skilgreint verklag á hverju stigi

• Færð vinnugögn til að vinna með á hverju stigi

• Samhæfð skráning veikinda- og leyfisdaga í 
samræmt kerfi.

• Hluti raunmæt-
ingareinkunnar.
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B. Ferli um veikindi og leyfi… frh. 
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Ferli um veikindi og leyfi… frh. 
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Ferli um veikindi og leyfi… frh. 
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Ferli um veikindi og leyfi… frh. 
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Ferli um veikindi og leyfi… frh. 
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Samantekt

• Ákörðun hvers skóla um notkun í vetur og allir ætli að gera eins, þ.e. 
reglurnar gilda fyrir alla grunnskóla bæjarins.

• Til viðbótar hafa skólar fleiri vinnugögn sem tengjast reglunum.

• Reglurnar endurskoðaðar eftir skólaárið og endurmetnar fyrir 
skólaárið 2020-2021.


