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Viðurlög við brotum á skólareglum 

 

Brjóti nemandi skólareglur reynir starfsmaður að leysa málið á staðnum og fylgir síðan 

viðbrögðum Breiðholtsskóla við agabrotum og skólasóknarkerfi grunnskólanna í Breiðholti. 

Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum getur skólastjóri 

vísað honum úr skóla um stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum 

nemanda og skólanefnd tafarlaust þá ákvörðun, sbr. 14. gr. laga nr. 91/2008, um 

grunnskóla.  Um slíka ákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga. 

Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á skólareglum eða landslögum, hvar sem hann er 

á vegum skólans, verður hann sendur heim á kostnað foreldris. 

Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnar vegna brota á skólareglum getur það leitt 

til þess að viðkomandi verði meinuð þátttaka í nemendaferðum og almennu félagsstarfi 

skólans. 

Nemendur og foreldrar þeirra eru ábyrgir fyrir því tjóni sem nemendur kunna að valda á 

eignum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. 
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Viðbrögð við agabrotum 
1. Stigs agabrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stigs agabrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stigs agabrot 

 

Hegðunarfrávik: 
-þras/rifrildi 
-truflar athafnir/ leiki/ 

vinnu annarra 
-gengur illa um 
-vinnur ekki í tímum 
-óumbeðin snerting 
-fer ekki eftir 

fyrirmælum 
-annað  
 

Vinnuferli: 

-Leyst á staðnum af viðkomandi starfsmanni 

– rætt við nemandann. 

-Skráð í Mentor og skráning send á   

  umsjónarkennara og foreldra. 

-Þrjár skráningar í Mentor, umsjónarkennari hefur   

  samband við foreldra í síma. 

-Ef skráningum fjölgar er haldinn fundur með  

  foreldrum, nemanda og umsjónarkennara þar  

  sem  gerður er sáttmáli um bætta hegðun.   

  Niðurstaða fundar skráð og nemandi skrifar undir. 

  Efni fundar skráð í dagbók Mentor. 

Ef  vinnuferli 

1. stigs ber 

ekki árangur,  

er máli vísað 

til deildar-

stjóra stigs. 

 

Hegðunarfrávik: 
-særandi/niðrandi/  
orðbragð 
-ögrun með orðum  
 eða gjörðum 
-hegðun sem ógnar    
 öryggi annarra 
-ósannsögli/svindl 
-áreiti/hrekkir/stríðni 
-sóðaskapur á skólalóð 
og í húsnæði. 

Vinnuferli: 

-Leyst á staðnum af viðkomandi starfsmanni  

– rætt við nemandann 

-Skráð í Mentor og skráning send á   

  umsjónarkennara og foreldra. 

-Endurtekin hegðun, umsjónarkennari hefur   

  samband við foreldra í síma, skráð í Mentor. 

-Aftur endurtekin hegðun, haldinn fundur með  

  foreldrum, nemanda og umsjónarkennara þar  

  sem gerður er sáttmáli um bætta hegðun.  

  Niðurstaða fundar skráð og nemandi skrifar undir. 

  Efni fundar skráð í dagbók Mentor. 

Ef  vinnuferli 

2. stigs ber 

ekki árangur,  

er máli vísað 

til skóla-

stjórnenda 

 

Hegðunarfrávik: 
-ógnandi hegðun  
-ofbeldi  
-skemmdarverk 
-þjófnaður 
-meðferð vopna, eldfæra, 

tóbaks, rafrettna, 
áfengis- og fíkniefna. 

-brot á landslögum og 
barnaverndarlögum. 

Vinnuferli: 
-Nemandi sendur til skólastjórnenda 

-Foreldrar boðaðir á fund skólastjórnenda. 
-Leitast við að finna lausn með nemanda, foreldrum og  
  skólastjórnendum. 
-Niðurstaða skráð og nemandi skrifar undir. 
-Efni fundar skráð í dagbók Mentor. 

 
3. stigs málum gæti verið vísað til Skóla- og frístundasviðs, 

lögreglu, barnaverndar, nemendaverndar eða annarra 

viðeigandi úrræða.  

 


