Grunnskólinn á Ísafirði

Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn
Fjarvistir nemenda í 1. – 10. bekk

• 1-9 punktar
• Umsjónarkennari sendir
ástundun heim
hálfsmánaðarlega.

1. þrep

2.þrep
• 10 punktar
• Umsjónarkennari
hefur samband við
foreldra/forráðamenn
og gerir grein fyrir
stöðunni. Leitað er
leiða til úrbóta.

• 20 punktar
• Umsjónarkennari
fundar með nemanda og
forráðamanni þar sem
leitað er leiða til að
bæta ástandið.

3.þrep

4.þrep
• 30 punktar
• Umsjónarkennari fundar
með nemanda og
forráðamanni þar sem leitað
er leiða til úrbóta.
Aðstoðarskólastjóri/
deildarstjóri mætir á
fundinn.

• 40 punktar
• Máli nemanda vísað til
nemendaverndarráðs og
þaðan til barnaverndar.
Umsjónarkennari fylgist
áfram með mætingu og
sendir starfsmanni
barnaverndar vikulega
yfirlit yfir stöðuna.

5.þrep

Ef nemandi mætir of seint eða er fjarverandi í tíma er það skráð í Mentor. Foreldrar hafa aðgang að skráningum barna sinna og ber að fylgjast
með stundvísi þeirra. Við skráningar á mætingum er notað svokallað punktakerfi. Komi nemandi of seint í kennslustund fær hann einn punkt, tvo
ef hann er fjarverandi og þrjá ef honum er vísað úr tíma. Seint telst það ef nemandi kemur eftir að starf er hafið, en innan við 20 mínútur liðnar af
tímanum. Það telst óheimil fjarvist ef nemandi mætir eftir að kennslustund er hálfnuð eða mætir alls ekki í tíma án þess að hafa fengið leyfi
fyrirfram. Tilkynnt fjarvist telst sem einn punktur. Umsjónarkennarar senda ástundun heim hálfsmánaðarlega í öllum árgöngum.

Grunnskólinn á Ísafirði

Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn
Leyfi og veikindi nemenda

Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda þrátt fyrir tilkynntar fjarvistir, skal skoða tilkynningar um veikindi og leyfi síðustu þriggja
skólamánaða (staðfest langtímaveikindi eru hér frátalin). Skóli getur óskað eftir vottorði sé nemandi veikur í meira en einn dag. Viðbrögð vegna
ófullnægjandi skólasóknar eru í eftirfarandi þrepum. Gott er að styðjast við viðmið um fjölda veikinda og/eða leyfisdaga við hvert þrep, en einnig
er mikilvægt að viðbrögðin séu áætluð út frá stöðu hvers og eins nemanda.

2.þrep
• 5 - 9 dagar
• Umsjónarkennari
ræðir við nemanda og
á samtal við foreldra.
Foreldrum sent bréf
um ástundun.

1. þrep

• 10 - 14 dagar
• 1. þrep endurtekið.
Skólahjúkrunarfr./
námsráðgjafi og
skólastjórnendur
upplýstir um stöðu
mála.

4.þrep
• 15 - 19 dagar
• Umsjónarkennari boðar
foreldra til fundar, ásamt
skólastjórnanda.
Nemendaverndarráð
upplýst um stöðu mála.

3.þrep

• 20 - 29 dagar
• Málinu vísað til umfjöllunar í
nemendaverndarráði.
Skólastjórnandi boðar foreldra
til fundar ásamt
skólahjúkrunarfræðingi eða
námsráðgjafa. Áætlun sett
fram.

• 30 + dagar
• Skólinn tilkynnir skólasókn
nemandans til
barnaverndar og yfirmanns
skóla- og tómstundasviðs.

5.þrep

