REGLUR UM SKÓLASÓKN
Samkvæmt lögum eru foreldrar ábyrgir fyrir því að börn þeirra sæki skóla. Skólastjóra ber að vísa ófullnægjandi skólasókn nemanda til fræðslu- og barnaverndaryfirvalda.

Alvarleg frávik frá skólasókn
Ef skólasókn nemanda er ekki viðunandi er honum og foreldrum fyrst gert
viðvart og síðan er boðað til fundar með umsjónarkennara/stjórnanda þar sem farið er yfir
stöðuna. Ef það skilar ekki tilætluðum árangri verður málinu vísað til nemendaverndarráðs
sem tekur ákvörðun um hvort óskað verði eftir aðstoð barnaverndar til úrlausnar.

Hver nemandi byrjar með 10,0 í skólasókn í upphafi skólaárs.
Fjarvistir og óstundvísi koma síðan til frádráttar. Þau stig sem eftir eru í lok annar teljast
mætingareinkunn sem birtist í Mentor.
Þetta er sérstök einkunn óháð frammistöðu í einstökum námsgreinum. Nemandi getur einu
sinni á önn sótt um hækkun skólasóknareinkunnar til umsjónarkennara með samþykki
foreldra/forráðamanna.
Fari nemandi niður fyrir 8,0 í mætingareinkunn skal umsjónarkennari tilkynna það
foreldum/forráðamönnum hans. Fari nemandi niður fyrir 7,0 skal nemandi ásamt foreldrum/
forráðamönnum koma í viðtal til umsjónarkennara.
Ef nemandi er kominn niður fyrir 5,0 verður mál hans tekið til sérstakrar umfjöllunar hjá
stjórnanda í samráði við foreldra/forráðamenn og umsjónarkennara. Ef það skilar ekki tilætluðum árangri verður málinu vísað til nemendaverndarráðs sem tekur ákvörðun um hvort
óskað verði eftir aðstoð barnaverndar til úrlausnar.

(F) Fjarvistir
Komi nemandi ekki í kennslustund skal færa F í bekkjarskrá. Við fyrstu fjarvist úr tíma kemur
enginn frádráttur en eftir það dragast 0,5 frá mætingareinkunn í hvert skipti. Ef nemandi er
fjarverandi án leyfis í heilan dag, skal umsjónarkennari hans/deildarstjóri leita skýringa á því
og meta síðan fjarveru hans til frádráttar, þó ekki meira en frádráttarreglur segja til um.

(S) Seint
Komi nemandi of seint í kennslustund skal færa S í bekkjarskrá. Við fyrsta S kemur
enginn frádráttur en eftir það dregst 1 stig frá fyrir hvert skipti.

Einu sinni á önn getur nemandi, með samþykki foreldra, sótt um hækkun skólasóknareinkunnar til umsjónarkennara á þar til gerðu eyðublaði.

