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Skólareglur Breiðholtsskóla 
-  ýmsar sérreglur 

 

Íþróttir og sund 

 
Íþrótta- og sundfatnaður 

Nemendur klæðast hefðbundnum sundfatnaði í sundtímum, sundbuxum eða sundbolum.  Í 

íþróttatímum klæðast nemendur stuttbuxum/hjólabuxum/leggings og íþróttabol. 

Í 1.- 4. bekk eru íþróttaskór ekki leyfðir en frá og með 5. bekk er skylda að vera í 

íþróttaskóm. 

Ef nemendur gleyma ítrekað íþrótta- og sundfatnaði skulu íþróttakennarar hafa samband 

við foreldra viðkomandi nemenda. 

Sturtur 

Æskilegt er að nemendur fari í sturtu að loknum íþróttatímum. Nemendum ber að hafa 

með sér handklæði að heiman. 

Leyfi vegna íþrótta eða sunds 

Foreldri biður um leyfi á skrifstofu skólans fyrir kennslustund.  Kennarar gefa ekki munnleg 

leyfi, þau þurfa öll að fara í gegnum skrifstofuna.  Skila þarf inn læknisvottorði ef nemandi 

er frá í tvær vikur eða lengur vegna meiðsla eða veikinda.  Læknisvottorð gilda fyrir þann 

tíma sem tilgreindur er á vottorði og ber að skila í upphafi leyfistímans. 

 

Reglur um tölvunotkun  

1. Tölvubúnaður Breiðholtsskóla er eign skólans og einungis ætlaður til náms, 

kennslu, kynninga og annars er samræmist markmiðum skólans. 

2. Allir nemendur skólans hafa eigið notandanafn og netfang hjá skólanum. 

3. Handhafi notandanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess og 

verður að muna að skrá sig út í hvert skipti sem hann yfirgefur vinnusvæði. 

4. Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum 

nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt. 

5. Neysla matar og drykkja er bönnuð nálægt tölvubúnaði skólans. 

6. Komi nemendur með fartölvur/spjaldtölvur eða snjallsíma í skólann eru tækin 

alfarið á ábyrgð nemendanna og skal öll notkun þeirra vera í fullu samráði við 

viðkomandi kennara. 

7. Skemmi nemandi búnað skólans þarf foreldri hans að bæta tjónið.  

Óleyfilegt er: 

• að misnota notandanafn og lykilorð annarra 

• að fara ólöglega inn á net og tölvur í eigu annarra 

• að breyta vinnuumhverfi á tölvum, eins og bakgrunni, skjáhvíld og táknmyndum 

• að setja inn, breyta, afrita eða fjarlægja vélbúnað, hugbúnað eða gögn sem eru í 

eigu skólans án samþykkis kennara og tölvuumsjónarmanns 

• að senda keðjubréf og annan ruslpóst. 

Brot á þessum reglum getur leitt til lokunar á aðgangi viðkomandi nemanda að tölvuneti 

skólans og getur orðið að lögreglumáli sé brotið alvarlegt. 
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Reglur um nemendaferðir  
Áður en nemendaferðir eru skipulagðar þarf að leita heimildar skólastjórnar 

Breiðholtsskóla. Kennarar þurfa að undirbúa ferðir með það góðum fyrirvara að nemendur 

og foreldrar séu vel upplýstir um tilgang ferðar og skipulag. Skólastjórnendur 

Breiðholtsskóla aðstoða við undirbúning varðandi framkvæmd ferða sé þess óskað. Einnig 

sjá skólastjórnendur um skipulag kennslu og starfsmannahald vegna ferða. Leitast skal við 

að í ferðum nemenda utan skóla sé umsjónarkennari árgangsins með í för. 

Við upphaf ferðar skal kennari halda ákveðnu skipulagi á sínum hópi og fylgjast með 

nemendum sínum meðan á för stendur. Komi upp agamál eða alvarleg brot á skólareglum 

eða landslögum í ferðum á vegum skólans skal nemandi sendur heim á kostnað foreldra 

sinna að höfðu samráði við skólastjórnendur. 

Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnar Breiðholtsskóla getur komið til 

ákvörðunar skólastjórnar, í samráði við umsjónarkennara, hvort viðkomandi nemandi fær 

heimild til þátttöku í ferð á vegum skólans. Einnig geta skólastjórn og umsjónarkennarar 

óskað eftir þátttöku foreldra í nemendaferðum ef þurfa þykir. 

Mæti nemandi ekki í skipulagðar vettvangs- eða nemendaferðir er honum ætlað að mæta 

í skólann til annars skólastarfs. 

 

Undirbúningur vettvangsferða 

Mikilvægt er að undirbúa nemendur vel fyrir vettvangsferð með því að ræða tímanlega um 

ferðina og skapa góða stemningu. Starfsmenn sem undirbúa og skipuleggja ferðina þurfa 

að upplýsa vel þá starfsmenn sem bætast í hópinn þegar að ferðinni kemur og láta þá 

kennara vita sem hefðu annars átt að vera með hópinn. Upplýsa þarf skólastjórnendur og 

skrifstofustjóra um ferðatilhögun. Einnig er afar mikilvægt að foreldrar séu vel upplýstir 

um ferðina, tilhögun hennar og tilgang þannig að nemendur séu bæði í viðeigandi klæðnaði 

og hafi meðferðis nesti og það sem þurfa þykir í tilteknar ferðir. 

Kennarar gæta þess að fara ekki einir með hópinn í ferðir. Fyrir hvern hóp þarf 2 

starfsmenn, 3 ef tveir bekkir fara saman. 

 

Strætisvagnaferðir 

Ef farið er með strætisvagni skal ganga úr skugga um tímasetningar ferða og að strætókort 

sé meðferðis. Mikilvægt er að telja nemendur áður en lagt er af stað. 

Nemendur skulu koma í röð að strætisvagnaskýlinu og bíða fyrir aftan það í a.m.k. 2 metra 

fjarlægð frá götu þar til vagninn kemur. Þegar vagninn kemur fer einn starfsmaður inn, 

tilkynnir um stærð hópsins og greiðir fargjaldið. Telja skal nemendur inn í vagninn. 

Mikilvægt er að fá sæti fyrir sem flesta en ef engin sæti eru laus skulu þeir halda sér á 

meðan vagninn er á ferð. 

Nemendur skulu sýna almenna kurteisi og mannasiði og standa upp fyrir eldra fólki. Einn 

starfsmaður skal fylgjast með útgöngudyrum til að koma í veg fyrir að nemendur fari út á 

röngum stað. 

Telja skal nemendur út úr vagninum.  Starfsmaður skal fara síðastur út úr vagninum til að 

tryggja að allir nemendur séu farnir út og að allur farangur sé meðferðis. Ekki skal fara yfir 

götu fyrr en strætisvagninn er farinn. 
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Rútuferðir 

Ef farið er með rútu skulu nemendur koma í röð að rútunni. Starfsmaður fer fyrstur inn í 

rútuna og síðan nemendur. Mikilvægt er að allir hafi sitt sæti og noti öryggisbelti. Telja 

verður börnin áður en lagt er af stað. 

Nemendur skulu sýna almenna kurteisi og mannasiði. 

Starfsmenn skulu dreifa sér um rútuna. 

Þegar rútan er yfirgefin skal mynda röð fyrir utan hana og ekki skal fara yfir götu fyrr en 

hún er farin. 

 

Ferð í almenningsgarða eða á aðra opinbera staði 

Þegar komið er á áfangastað skulu starfsmenn setja upp bækistöð þar sem nemendur geta 

geymt farangur sinn. Einn starfsmaður skal ætíð vera á stöðinni bæði til að gæta að eigum 

nemenda og vera til staðar fyrir þá. Nemendur safnast saman á stöðinni og farið er yfir 

reglur sem gilda á viðkomandi stað og skilgreint á hvaða svæði nemendur mega vera. 

Tilgreint hvenær og hvar skuli borða nestið ef slíkt er með í för. Tilgreint hvenær halda skal 

heim á leið. Áður en áfangastaður er yfirgefinn skal ganga vel frá. Mikilvægt er að telja 

nemendur áður en haldið er af stað heim á leið og gæta þess að allur farangur sé með. 

 

Gistináttaferðir nemenda 

Leita þarf heimildar skólastjórnar Breiðholtsskóla áður en gistináttaferðir nemenda eru 

skipulagðar. Skólareglur Breiðholtsskóla og reglur um vettvangsferðir nemenda gilda í 

öllum ferðum á vegum skólans.  

Skólastjórn setur þau skilyrði að með hverjum 25 manna hópi séu að lágmarki 2 

starfsmenn skólans og 3-4 ef hópurinn er stærri. Þá þarf að taka mið af stuðningsþörf 

hópsins þegar mönnun er skipulögð. 

Foreldrafélag skólans aðstoðar nemendur við fjáraflanir sem og foreldrar nemenda sjálfra. 

Skal ágóðinn vera merktur eftir framlagi hvers nemanda. Fari nemandi ekki í ferðina fer 

hans hlutur í sjóð annarra þátttakenda í ferðinni. Verði því ekki komið við fer ágóðinn og 

hugsanlegur afgangur í ferðasjóð árgangs. 

 

Nemendaferðir erlendis  

Vegna hugsanlegra nemendaferða erlendis þarf að leita heimildar skólastjórnar 

Breiðholtsskóla en þeir hópar sem um ræðir þurfa að hafa komið á og verið í tengslum við 

erlenda skóla. 

Nemendur þurfa að vera í tengslum við umræddar skólastofnanir við leik og störf í að 

lágmarki 60% af ferðatíma.  Foreldrafélag skólans aðstoðar nemendur við fjáraflanir sem 

og foreldrar nemenda sjálfra. Skal ágóðinn vera merktur eftir framlagi hvers nemanda. 

Skólastjórn Breiðholtsskóla setur þau skilyrði að 4 fararstjórar fylgi hverjum 25 nemendum 

og er þess krafist að helmingur þeirra komi úr hópi foreldra. Þeir sem þátt taka í 

undirbúningi og skipulagi námsferðar erlendis aðstoða, í kjölfarið, skólastjórn 

Breiðholtsskóla við móttöku gesta ef til endurgoldinnar heimsóknar kemur. Ákveði 

skólastjórn Breiðholtsskóla að fyrirhuguð nemendaferð verði ekki farin eða nemandi fer 

ekki af einhverjum ástæðum í ferðina fer hans hlutur í sjóð annarra þátttakenda í ferðinni. 

Verði því ekki komið við fer ágóðinn og hugsanlegur afgangur í ferðasjóð árgangs. 

Styrkir frá einstökum fyrirtækjum vegna ferða erlendis skulu endurgreiddir verði ferð ekki 

farin. 
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Reglur um próftöku nemenda og verkefnaskil  
Reglur þessar gilda vegna allra prófa og verkefna í Breiðholtsskóla. 

1. Nemendur skulu mæta stundvíslega í próf og hafa meðferðis skriffæri og önnur 

tilskilin gögn. 

2. Nemandi sem mætir eftir að próf hefst fær ekki aukinn próftíma. 

3. Nemendur skulu ekki valda truflun á próftíma. Rétta ber upp hönd þurfi nemandi 

að ná sambandi við kennara. 

4. Verði nemandi uppvís að svindli jafngildir það skilyrðislausri brottvikningu úr prófi 

og einkunninni D. 

5. Þegar nemandi hefur lokið prófi situr hann áfram í prófstofu og vinnur að öðrum 

verkefnum, þar til prófi lýkur, nema kennari ákveði annað. 

6. Nemanda er óheimilt að vera með snjalltæki í prófum. 

7. Vilji nemandi gera athugasemd við próf eða framkvæmd þess, skal hann koma 

athugasemdum sínum á framfæri við viðkomandi fagkennara strax að loknu prófi. 

8. Mæti nemandi ekki í próf á tilsettum tíma vegna veikinda eða leyfa hefur hann 

tækifæri til, í samráði við kennara að taka prófið síðar. Mæti nemandinn ekki til 

próftöku þá, verði ekki hægt að meta þau hæfniviðmið að svo stöddu sem til 

grundvallar liggja í matinu. Nemendur sem mæta ekki í próf og hafa ekki 

fengið leyfi eða skráð veikindi teljast hafa óheimila fjarvist og hafa þar 

með fyrirgert rétti sínum til að taka prófið.   

9. Skili nemandi ekki verkefni  á tilsettum tíma, ræðir kennari við hann og býður 

honum að skila verkefninu í næstu kennslustund eða samkvæmt ákvörðun 

kennarans.  Kennari sendir póst til foreldra, þar sem þeim er tilkynnt um þetta og 

jafnframt gerð grein fyrir að skili nemandinn ekki verkefninu þá verði ekki hægt 

að meta þau hæfniviðmið að svo stöddu sem til grundvallar liggja í matinu. 

10. Hópverkefni skulu að öllu jöfnu unnin í kennslustundum á skólatíma.  Kennari 

fylgist með nemendum í hópastarfinu og metur hvern og einn nemanda. Námsmat 

úr hópverkefni getur því verið mismunandi milli einstaklinga innan hópa enda fari 

það eftir framlagi og hæfni hvers og eins. 

Brot á prófreglum geta varðað brottrekstri úr prófi og að nemandinn fái einkunnina D á 

viðkomandi prófi.  Umsjónarkennari skal tilkynna foreldri komi til brottvísunar nemanda 

úr prófi. 

 
Reglur um bókasafn og námsgögn  
Á bókasafni skólans fá nemendur og starfsfólk lánaðar bækur til lestrar og verkefnavinnu, 

allt að fimm bækur í senn.  Útlánstími bóka er 30 dagar og er mögulegt að framlengja 

lánið ef þörf krefur en lögð er áhersla á að útlánstími sé virtur.  Fara skal vel með gögn 

safnsins.  Ef þau týnast eða skemmast þarf að greiða fyrir tjónið.  Á safninu skal ganga 

hljóðlega um og taka tillit til þeirra sem þar eru við vinnu á hverjum tíma.  Neysla matar 

og drykkja er með öllu óheimil á safninu.  Nemendum ber að fara vel með þau námsgögn 

sem þeir fá til afnota. 

 

 
 

 
 


