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Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda…
skal skoða ástundun nemandans síðustu þrjá skólamánuði, með sérstöku tilliti til
dreifingu fjarvistanna (sbr. einstaka fjarvistir yfir langan tíma, margar fjarvistir
yfir stuttan tíma). Viðbrögð vegna ófullnægjandi skólasóknar eru í eftirfarandi
þrepum. Gott er að styðjast við viðmið um fjölda fjarvista við hvert þrep, en
einnig er mikilvægt að viðbrögðin séu áætluð út frá stöðu hvers og eins
nemanda.

5-9 fjarvistir

2-4 fjarvistir
Umsjónarkennari ræðir við
nemanda. Skóli sendir
foreldrum bréf um ástundun
og á samtal við foreldra.

1

Þrep 1 endurtekið. Boðað í
kjölfarið til fundar með
foreldrum og nemanda (ef
viðeigandi). Tilkynnt til
skólastjórnenda.

2

15-24 fjarvistir
10-14 fjarvistir
Fundur með
umsjónarkennara og
nemanda, ásamt foreldrum
og skólastjórnanda/
fulltrúa hans.

Málinu er vísað til
umfjöllunar í
nemendaverndarráði.
Áætlun sett fram.

5

4

3
25+ fjarvistir
Skóli tilkynnir skólasókn
nemandans til Barnaverndar
Reykjanesbæjar og til fræðslusviðs
Reykjanesbæjar. Barnavernd
boðar til tilkynningarfundar.

Viðbrögð við
ófullnægjandi skólasókn
Ótilkynnt forföll

Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda…

20 – 29 dagar

skal skoða ástundun nemandans síðustu þrjá skólamánuði, með sérstöku tilliti til
dreifingu fjarvistanna (sbr. einstaka fjarvistir yfir langan tíma, margar fjarvistir
yfir stuttan tíma). Viðbrögð vegna ófullnægjandi skólasóknar eru í eftirfarandi
þrepum. Gott er að styðjast við viðmið um fjölda fjarvista við hvert þrep, en
einnig er mikilvægt að viðbrögðin séu áætluð út frá stöðu hvers og eins
nemanda.

Málinu vísað til umfjöllunar í
nemendaverndarráði.
Skólastjórnandi boðar foreldra til
fundar (e.t.v. með aðkomu
fulltrúa úr nemendaverndarráði).
Áætlun sett fram.

10 -14 dagar
5 – 9 dagar
Umsjónarkennari ræðir
við nemanda og á
samtal við foreldra.
Skóli sendir foreldrum
bréf um ástundun.

1

Þrep 1 endurtekið.
Skólahjúkrunarfræðingur
og skólastjórnendur
upplýstir um stöðu mála.

2

15 – 19 dagar
Umsjónarkennari boðar
foreldra til fundar, ásamt
skólastjórnanda.
Nemendaverndarráð
upplýst um stöðu mála.

5

4

3
30+ dagar
Skólinn tilkynnir skólasókn
nemandans til Barnaverndar
Reykjanesbæjar og til fræðslusviðs
Reykjanesbæjar. Barnavernd boðar
til tilkynningarfundar.

Viðbrögð við
ófullnægjandi skólasókn
Leyfi / veikindi

