
 Í Sæmundarskóla er lögð áhersla á að byggja upp jákvæðan skólabrag. Skólinn vinnur 
 samkvæmt heildstæðu agakerfi sem kallast “Stuðningur við jákvæða hegðun” eða PBS 
 (Positive behavioral support). Kerfið byggist upp á fáum vel skilgreindum  amboðum  sem 
 kennd eru á yngri stigum skólans. Unnið er markvisst að því að kenna og styrkja rétta 
 hegðun og  brugðist við með markvissum hætti  til að  leiðrétta ranga hegðun. Kerfinu fylgja 
 viðurlög við agabrotum  eftir því hvort atvikin teljast  1.- 2. eða 3. stigs hegðunarfrávik. 

 Einnig er unnið  samkvæmt verklagsreglum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 
 vegna nemenda með fjölþættan vanda sem má sjá  hér 

 Skólareglurnar eru byggðar á reglugerð um skólareglur í grunnskólum 14. grein laga um 
 grunnskóla 91/2008 en þar stendur m.a. í 7. kafli 30. gr. 

 Skólareglur. 

 Í hverjum grunnskóla skal setja skólareglur. Í skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna 
 umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og heilbrigðar lífsvenjur. Í reglunum skal 
 koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast við brotum á þeim. Skólastjóri er ábyrgur fyrir 
 gerð skólareglna og kynningu þeirra og skulu þær unnar í samráði við skólaráð og fulltrúa 
 nemenda í skólaráði. 

 Skólareglur Sæmundarskóla 

 Háttvísi:  Nemendur skulu koma fram af háttvísi og  ber að fara að fyrirmælum kennara og 
 annars starfsfólks skólans. Ef nauðsyn krefur er heimilt að vísa nemanda úr kennslustund. 
 Ofbeldi í hvaða mynd sem er (slagsmál, rasísk og/eða fordómafull ummæli, ógnandi hegðun 
 o.þ.h.) er stranglega bannað. 

 Mætingar:  Skólasókn birtist í Mentor og eru forráðamenn  hvattir til að skoða hana reglulega. 
 Fjarvistir vegna veikinda skulu tilkynntar skólanum samdægurs í síma 411 7848 eða með því 
 að skrá sjálfir í Mentor. Verði  forföll ekki tilkynnt samdægurs er litið svo á að um óheimila 
 fjarvist sé að ræða. 

 Umsjónarkennari getur veitt nemanda leyfi í 1 – 2 daga en lengri leyfi þarf að sækja um á 
 skrifstofu skólans með því að fylla út eyðublað sem hægt er að nálgast  hér  eða á skrifstofu 
 skólans. 

 Þegar skólasókn er ábótavant er unnið samkvæmt skólasóknarkerfi sem má sjá  hér 

 Umgengni.  Nemendur skulu temja sér góða umgengni  innan dyra og á skólalóð og bera 
 virðingu fyrir eigum skólans og annarra. Valdi nemandi skemmdum á tækjum, húsbúnaði eða 
 öðrum eigum skólans skulu forráðamenn hans bæta tjónið. 

 Frímínútur  . Á skólalóð skulu nemendur sýna aðgæslu  og tillitssemi við félaga sína. 
 Nemendur í  1. – 6. bekk eru úti í frímínútum og mega ekki fara út af skólalóð nema með 
 leyfi umsjónarkennara. Nemendur í  7.-10. bekk mega vera inni og einnig að fara út af 
 skólalóð í frímínútum og eyðum í stundatöflu. 

https://saemundarskoli.is/wp-content/uploads/2022/11/PBS-reglur.pdf
https://saemundarskoli.is/wp-content/uploads/2019/11/Agaferill_pbs_endursko%C3%B0a%C3%B0_19.pdf
https://docs.google.com/document/d/18grIDA-kd35-gvsSi6AKKNMKRsJ3cRJf1GaNMx6JA_g/edit
https://reykjavik.is/sites/default/files/verklagsreglur32012_0.pdf
https://saemundarskoli.is/foreldrar/leyfisumsokn/
https://saemundarskoli.is/wp-content/uploads/2018/12/skolasoknarkerfi_saemundarskola_2018.pdf


 Fatnaður og aðrar eigur nemenda  . Nemendur skulu vera klæddir eftir veðri. Nemendur 
 skulu geyma yfirhafnir, húfur og skófatnað við inngang og/eða í skápunum sínum. Mælt er 
 með að gæta vel að verðmætum en skólinn tekur ekki ábyrgð á eigum nemenda. 

 Nesti.  Mælt er með að nemendur hafi með sér hollt  nesti. Nemendur eiga kost á að kaupa 
 heita máltíð í hádeginu. Neysla sætinda er bönnuð nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

 Hjól.  Notkun hjóla, vespna og rafmagnshlaupahjóla  er bönnuð á skólalóðinni á skólatíma. 
 Leyfilegt er að koma á hjóli í skólann, það þarf að geyma hjólið úti og er það á ábyrgð 
 eiganda. 

 Reykingar, munntóbak, áfengi, vímuefni.  Notkun og  meðferð hverskyns orkudrykkja, 
 vímuefna, nikótíns eða rafrettna er stranglega bönnuð á skólatíma og á skólalóð og alls 
 staðar þar sem nemendur eru á vegum skólans s.s. á skólaskemmtunum, í vettvangsferðum 
 og skólaferðalögum. 

 Hættuleg tæki og tól.  Stranglega bannað er að koma  með eldfæri og hvers kyns hluti sem 
 beita má sem vopnum í skólann s.s. hnífa, skrúfjárn o.s.frv. 

 Farsímar,  leikjatölvur og önnur sambærileg tæki.  Í kennslustundum á skilyrðislaust að 
 vera slökkt á farsímum. Myndatökur eru ekki leyfðar í skólanum nema með leyfi kennara. 
 Stranglega er bannað að hafa farsíma eða myndavélar með í búningsklefa sundstaðar eða 
 íþróttahúss. Litið er á slíkt sem þriðja stigs hegðunarbrot. 

 Nemendur í  1.-6. bekk mega ekki nota farsíma á skólatíma. Séu nemendur með farsíma 
 meðferðis skal vera slökkt á þeim og þeir geymdir ofan í skólatösku. Nemendur mega ekki 
 koma með önnur snjalltæki í skólann nema undantekningartilfellum þegar kennari leyfir. 

 Nemendur í  7.-10. bekk mega hafa farsíma og önnur snjalltæki í frítíma (s.s. frímínútum og 
 eyðum) en í kennslustundum eru slík tæki bönnuð nema með sérstöku leyfi kennara. 

 Sé nemandi staðinn að því að nota farsíma/snjalltæki í kennslustund án leyfis kennara  eða 
 valda truflun á annan hátt með tækinu (t.d. sími hringir, skilaboð móttekin) gilda viðurlög sem 
 má lesa um  hér. 

 Reglur um tölvunotkun.  Tölvubúnaður Sæmundarskóla  er eign skólans og ætlaður til 
 náms. Allir nemendur skólans hafa eigið notandanafn og netfang hjá skólanum. Handhafi 
 notandanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess. Skólinn áskilur sér rétt til 
 að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum nemenda. Meðferð hvers konar 
 matvæla og drykkjarfanga er bönnuð nálægt tölvum skólans. Skemmi nemandi búnað 
 skólans þarf hann eða foreldrar / forráðamenn hans að bæta tjónið. 

 Brottvísun úr kennslustund  . Kennara er heimilt að  vísa nemanda úr kennslustund ef hann 
 hefur valdið verulegri truflun og ekki látið segjast við áminningu. Sé um nemanda í 1.-6. bekk 
 að ræða bíði hann á skrifstofu skólans þar til kennari getur gert upp málið. Einnig upplýsi 
 kennarinn viðkomandi umsjónarkennara og forráðamenn um tilvikið. 

 Nemendur sem halda áfram að valda öðrum ónæði og óþægindum í kennslustundum og 
 frímínútum þrátt fyrir ítrekuð tilmæli starfsfólks skólans geta þurft að sæta því að foreldrar/ 
 forráðamenn komi með þeim í skólann. Einnig geta foreldrar þurft að sækja börn sín í 

https://docs.google.com/document/d/1CnTtJOt0vYMAoOpiIjsasLMk-_i0On5Y5nuJ2TxpGS0/edit


 skólann missi þau stjórn á skapi sínu með þeim hætti að þeim og öðrum hafi verið eða sé 
 hætta búin. 

 Reglur um skólaferðir.  Í nemendaferðum gilda skólareglur.  Komi upp alvarleg agavandamál 
 eða alvarleg brot á skólareglum verður viðkomandi nemandi sendur heim á kostnað 
 forráðamanna. 

 Komist nemandi af einhverri ástæðu ekki með í skipulagðar vettvangs- eða nemendaferðir er 
 honum ætlað að mæta í skólann. 

 Hér  geta aðilar skólasamfélagsins kynnt sér reglugerð  Mennta- og 
 menningarmálaráðuneytisins um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 
 þar sem fram kemur hvar ábyrgð hvers og eins liggur samkvæmt lögum. 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/17942

