Formáli/inngangur
Á eftir að yfirlesa
Hlutverk skóla er að stuðla í samvinnu við heimilin að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í
lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Í markmiðsgrein laga um grunnskóla segir:
,,Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda
og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu
mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti,
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal
grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir
nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.“

Þetta er sú grein grunnskólalaga sem nýtur mestrar athygli, enda tiltekur hún allt það helsta sem hafa
þarf í huga í störfum í þágu nemenda. Markmiðsgrein laga um leikskóla er samhljóma:
,,Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum
umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og
leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta
fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika,
jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og
kristinni arfleifð íslenskrar menningar.“

Í lögum um leik- og grunnskóla er sveitarfélögum lögð sú skylda á herðar að setja almenna stefnu um
leik- og grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess. Á grundvelli þeirra laga gefur
mennta- og menningarmálaráðuneytið út aðalnámskrár fyrir leik- og grunnskóla þar sem fagleg stefnumörkun um uppeldis- og menntunarhlutverk skólanna er útfærð nánar. Hvert sveitarfélag mótar stefnu
út frá sínum áherslum, með lög og reglugerðir að leiðarljósi, og hafa þannig áhrif á skipulag skólastarfs.
Grunnur þess texta sem birtist í inngangi hvers kafla í skólastefnu Ísafjarðarbæjar á uppruna sinn í
aðalnámskrá grunn- og leikskóla.
Skólastefna Ísfjarðarbæjar byggir einnig á þeim væntingum sem íbúar hafa og var mikið samráð haft í
vinnu við gerð hennar. Grunngildi stefnunnar eru virðing, ábyrgð, metnaður og gleði.
 Með virðingunni er átt við að allir eigi rétt á að láta sér líða vel í skólanum, fái að njóta sín sem
einstaklingar og takast á við verkefni við hæfi. Jafnframt eru hverjum og einum lagðar þær
skyldur á herðar að koma fram af virðingu við nemendur, starfsfólk skóla og aðra þá sem koma
að starfi skóla á einn eða annan hátt.
 Ábyrgð liggur hjá öllum þeim sem að skólastarfi koma. Leggja skal á það áherslu að hver og
einn taki ábyrgð á gjörðum sínum, hegðun og námi í samræmi við þroska.
 Metnaður í skólastarf er mikilvægur og skal ávallt valin besta mögulega leið í til framfara. Gæði
náms er erfitt að mæla en árangur á samræmdum prófum er þó hægt að hafa til hliðsjónar og
skal stefnt að því að grunnskólar sveitarfélagsins séu þar yfir landsmeðaltali.
 Gleði á að ríkja í skólastarfinu, því þar sem gleði og virðing ríkir er auðvelt að byggja upp metnað
og ábyrgðarkennd.
Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast
á gagnkvæmri virðingu, trausti og upplýsingamiðlun beggja aðila. Foreldrar hafa rétt á að taka þátt í
námi barnsins og í skólastarfinu almennt. Samkvæmt barnalögum teljast foreldrar fara með forsjá
barns, þeir bera ábyrgð á uppeldi þeirra og á þeim hvílir sú skylda að börnin sæki skóla og séu eins
móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn býður og framast er unnt. Skólinn aðstoðar foreldra í
uppeldishlutverkinu og býður fram menntunartækifæri. Hann á að vera til staðar fyrir fjölskyldur

þannig að þær finni að þar séu allir velkomnir og að skólinn hafi metnað til að rækta þá einstaklinga
sem í þá ganga.
Árið 2014 settu skólastjórnendur í Ísafjarðarbæ af stað verkefnið Stillum saman strengi sem hefur það
markmið að bæta námsárangur í Ísafjarðarbæ með hagsmuni barna að leiðarljósi. Hluti af verkefninu
felur í sér að fylgjast vel með alhliða þroska nemenda og veita stuðning við almennan þroska þeirra.
Nemendur eru skimaðir reglulega frá 2-16 ára aldurs þar sem kannaður er málþroski, hreyfiþroski,
lestrafærni og færni í stærðfræði. Þurfi að bregðast við er það gert með viðeigandi úrræðum.
Sveitarfélagið hefur sett fram skýra ferla sem unnið er eftir þegar grunur vaknar um að þörf sé á
stuðningi.
Skólastefna Ísafjarðarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 2011. Endurskoðun hófst árið 2016, farið var í
meiri vinnu en upphaflega var ráðgert og stefnan er því töluvert breytt eins og hún birtist hér.
Endurskoðunin var í höndum fræðslunefndar sem skipaði stýrihóp til að vinna verkið.

