Verklagsreglur
Þjónusta við grunnskólanema með fjölþættan vanda
•
•

Skýra ábyrgð einstakra stofnana Reykjavíkurborgar við vinnslu mála þar sem vandi nemenda er
alvarlegur og fjölþættur.
Skapa vinnulag sem tryggir skilvirka samvinnu stofnana þannig að hlutverk aðila séu skýr og markmið
skilgreind.

A . Verklagsregla um viðbrögð við hegðunar‐ og samskiptavanda nemenda.
1. Kennari hvetur nemanda til að bæta sig.
2. Kennari hefur samskipti við foreldra og hvetur þá til að aðstoða nemandann.
3. Skólastjóri heldur fund með foreldrum og nemanda þar sem hvatt er til umbóta og
leitað orsaka vandans. Skólastjóri leggur málið fyrir nemendaverndarráð ef málið er
þess eðlis.
4. Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og
þjónustu frá þjónustumiðstöð hverfisins.
5. Fulltrúi þjónustumiðstöðvar vinnur með skólastjóra og foreldrum að lausn málsins.
6. Finnist ekki viðunandi lausn fyrir nemandann þá er málið tilkynnt til Barnaverndar
og Menntasviðs Reykjavíkur.
7. Teymi stofnað um málið. Þjónustumiðstöð hverfisins leiðir teymið og ber ábyrgð á
vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla,
tímabundinni brottvísun eða í öðru sérúrræði.
Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust.

B. Verklagsregla um viðbrögð við skólasóknar‐ og ástundunarvanda nemenda.
1. Kennari hvetur nemanda til að bæta sig.
2. Kennari hefur samskipti við foreldra og hvetur þá til að aðstoða nemandann.
3. Skólastjóri heldur fund með foreldrum og nemanda þar sem hvatt er til umbóta og
leitað orsaka vandans. Skólastjóri leggur málið fyrir nemendaverndarráð ef ástæða
er til.
4. Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og
þjónustu frá þjónustumiðstöð hverfisins.
5. Fulltrúi þjónustumiðstöðvar vinnur með skólastjóra og foreldrum að lausn málsins.
6. Finnist ekki viðunandi lausn fyrir nemandann þá er málið tilkynnt til Barnaverndar
og Menntasviðs Reykjavíkur.
7. Teymi stofnað um málið. Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á
vinnu þess .
Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust

C. Verklagsregla um viðbrögð við lögbrotum og alvarlegum brotum nemenda á
skólareglum.
Með alvarlegum brotum á skólareglum er m.a. átt við: Alvarlegt ofbeldi, þjófnað, innbrot í
skóla (þar með talið í tölvukerfi), skemmdarverk, veggjakrot, áfengis‐ og fíkniefnaneyslu,
sölu og dreifingu fíkniefna.
Þegar ofangreind mál koma upp metur skólastjóri hverja af neðangreindum leiðum hann
velur að fara:

Leið 1 Lausnarleið skóla
1. Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.
2. Nemandi sendur heim í samráði við foreldra á meðan málið er til frekari skoðunar. Ef
samvinna næst ekki við foreldra getur komið til tímabundinnar brottvikningar
nemanda á meðan ákvörðun er tekin um framhald málsins.
3. Ef um ofbeldi er að ræða hefur skólastjóri samband við foreldra þolanda. Ef ekki er
um kæru að ræða leitar skólastjóri heimildar foreldra til lausnar málsins innan
skólans.
4. Skólastjóri hefur samband við þjónustumiðstöð hverfisins og óskar eftir aðkomu
þeirra að málinu.
5. Fundað með geranda og foreldrum hans um framhald málsins. Ráðgjöf og þjónusta
boðin frá Þjónustumiðstöð hverfisins. Tilkynning send til Barnaverndar Reykjavíkur ef
talin er þörf á.
6. Lausnarleið ákveðin í samráði við aðila.
7. Finnist ekki viðunandi lausn er málinu vísað til Barnaverndar Reykjavíkur sem heldur
utan um málið á meðan leitað er frekari lausnar.

Leið 2 Lögregla
1.
2.
3.
4.
5.

Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.
Skólastjóri tilkynnir lögreglu um málið og fer fram á rannsókn málsins.
Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda.
Lögregla rannsakar málið.
Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar.

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um minniháttar mál er að ræða fer framhald málsins
samkvæmt leið 1. Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um alvarlegt lögbrot hefur verið að
ræða fer um framhald málsins samkvæmt eftirfarandi ferli:

6. Lögregla tilkynnir Barnavernd Reykjavíkur um málið, sem vinnur í málinu.
7. Fulltrúi Barnaverndar Reykjavíkur kallar til fundar fulltrúa þjónustumiðstöðvar
hverfisins, Menntasviðs Reykjavíkur, skóla og foreldra viðkomandi nemanda. Aðilar
vinna að lausn málsins.
8. Teymi stofnað um málið þar sem Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð
á vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla,
tímabundinni brottvísun eða í öðru sérúrræði.
9. Finnist ekki viðunandi lausn innan heimaskóla sér Menntasvið Reykjavíkur um að
útvega nýtt skólaúrræði.

Leið 3 Vímuefnavandi
Ef grunur leikur á því að nemandi sé undir áhrifum vímuefna í skólanum/á skólalóð.
1. Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.
2. Skólastjóri tilkynnir málið til Barnaverndar Reykjavíkur og kallar fulltrúa Barnaverndar
Reykjavíkur á staðinn ef ástæða er til.
3. Skólastjóri ákveður hvort vísa eigi nemanda úr skóla tímabundið meðan málið er
óútkljáð í samráði við foreldra og Barnavernd Reykjavíkur.
4. Barnavernd Reykjavíkur vinnur með áhættuhegðun barnsins.
5. Skólastjóri hefur samband við þjónustumiðstöð hverfisins og óskar eftir aðkomu
þeirra að málinu.
6. Þjónustumiðstöð, skólastjóri, foreldrar og fulltrúi Barnaverndar vinna að viðeigandi
úrræði fyrir nemandann.
7. Ef ágreiningur kemur upp milli foreldra og skóla skal leita til Menntasviðs
Reykjavíkur.
Ef grunur er um að nemandi hafi vímuefni undir höndum, dreifir eða selur í skólanum/á
skólalóð.
1.
2.
3.
4.
5.

Skólastjóri tilkynnir málið til lögreglu.
Skólastjóri tilkynnir foreldrum málið.
Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda.
Lögregla rannsakar málið.
Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar.

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um minniháttar mál er að ræða fer framhald málsins
samkvæmt leið 1. Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um alvarlegt lögbrot hefur verið að
ræða fer um framhald málsins samkvæmt eftirfarandi ferli:

6. Lögregla tilkynnir Barnavernd Reykjavíkur um málið, sem vinnur í málinu.
7. Fulltrúi Barnaverndar Reykjavíkur kallar til fundar fulltrúa þjónustumiðstöðvar
hverfisins, Menntasviðs Reykjavíkur, skóla og foreldra viðkomandi nemanda. Aðilar
vinna að lausn málsins.
8. Teymi stofnað um málið þar sem Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á
vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla,
tímabundinni brottvísun eða í öðru sérúrræði.
9. Finnist ekki viðunandi lausn innan heimaskóla sér Menntasvið Reykjavíkur um að
útvega nýtt skólaúrræði.
Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust.

D. Verklagsregla vegna trúnaðarbrests milli foreldra og skóla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skólastjóri leitar upplýsinga hjá starfsfólki skólans vegna málsins.
Skólastjóri og foreldrar leita lausna í málinu.
Menntasvið Reykjavíkur kemur að málinu eftir beiðni frá skóla og/eða frá foreldrum.
Þjónustumiðstöð hverfisins vinnur með Menntasviði Reykjavíkur að málinu.
Málinu vísað til Barnaverndar Reykjavíkur ef ástæða er til.
Teymi stofnað um málið. Menntasvið Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu
þess.

Allur ferill máls skal skráður formlega og undantekningarlaust.
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Yfirlitsmynd sem sýnir mismunandi verklag í grunnskólum Reykjavíkur eftir eðli viðkomandi máls.
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