
 

 

Viðbrögð við atferlisvanda nemenda í Vesturbæjarskóla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vandi kemur upp hjá 
nemanda að mati 

kennara 
/starfsmanns. 

Nemandi hefur ekki staðið 
við samninga og ekki hefur 
tekist að leysa vanda með 
nemanda og foreldrum. 

Lagist hegðunin ekki þá 
kallar umsjónarkennari 

ásamt skólastjórnendum 
foreldra á fund. 

Umsjónarkennari 
ráðfærir sig við 

skólastjórnendur og í 
sameiningu eru aðgerðir 

skipulagðar. 

Viðkomandi kennari / 
starfsmaður stöðvar 
hegðun og ræðir við 

nemanda strax. 

1. Hér ættu  flest mál að leysast hjá umsjónarkennara, kennara eða starfsmanni. 
Dæmi: óeðlilegar fjarvistir, erfiðleikar í samskiptum, óheflað orðbragð eða vanræksla í námi. 

Ef nemandi brýtur ítrekað af sér hjá 
sama kennara eða starfsfólki og 

stendur ekki við samkomulag hefur 
viðkomandi kennari eða 

umsjónarkennari samband og 
samráð við foreldra. Ávallt skal 
upplýsa umsjónarkennara um 

þegar haft er samband við foreldra. 

 

Ef ekki tekst að leysa vanda með nemanda og foreldrum eftir þessari leið er leitað aðstoðar hjá 
skólastjórnendum. 

 

Hegðunin hefur ekki lagast og málið borið undir nemendaverndarráð. Nemendaverndarráð fjallar um 
sérstök úrræði varðandi einstaka nemendur. 

 

4. Á þessu stigi málsins er farið eftir verklagsreglum um Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur um 
þjónusta við grunnskólanema með fjölþættan  vanda.  
Dæmi: Alvarlegt ofbeldi, þjófnað, innbrot í skóla (þar með talið í tölvukerfi), skemmdarverk, veggjakrot, 
áfengis- og fíkniefnaneyslu, sölu og dreifingu fíkniefna. 
 

 

2. Umsjónarkennari ráðfærir sig við skólastjórnendur. 
Dæmi: Nemandi hefur ekki staðið við samninga. Ekki hefur tekist að leysa vanda með nemanda og 
foreldrum. Grunur er um einelti.  

3. Á þessu stigi eru málin orðin að nemendaverndarráðsmálum. 
Dæmi: Nemandi hefur ítrekað brotið af sér og/eða rofið samkomulag sem unnið hefur verið í  
samráði við hann, kennara og foreldra.  
Á þessu stigi málsins eru vandamálin orðin mjög alvarleg. Aðgerðir eru skipulagðar í samráði við 
skólastjórnendur. Hér er átt við aðgerðir eins og leitað er til nemendaverndarráðs, sótt um greiningar, 
leitað eftir ráðgjöf frá fagaðilum utan skólans, tilkynnt til barnaverndar o.fl. 
 


