Skólareglur Fellaskóla
Einkunarorð Fellaskóla eru ,,mennt er máttur ef þú ert sáttur“ og miða skólareglur skólans að því
að styðja við jákvæðan skólabrag og vellíðan nemanda.
Í reglugerð um skólareglur í grunnskólum segir m.a. að hver grunnskóli skuli setja sér skólareglur sem
skylt er að fara eftir. Eiga reglurnar að stuðla að því að skólabragur og starfsandi í skólanum sé sem
bestur. Forsendur góðs starfsanda eru vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð allra í
skólasamfélaginu.
Allar skólareglur Fellaskóla gilda á skólatíma nemenda sem og í öllum ferðum á vegum skólans.
Almennar reglur
-

Við sýnum tillitssemi og fylgjum almennum umgengnisreglum
Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks
Við leggjum okkur fram við að vera góðar fyrirmyndir og sýnum hvert öðru virðingu og
tillitssemi
Við beitum hvorki andlegu né líkamlegu ofbeldi
Við gætum þess að hafa vinnufrið
Við komum ekki með orkudrykki, gosdrykki, snakk eða sælgæti í skólann
Öll notkun tóbaks, rafretta, áfengis og annarra vímuefna er óheimil í og við skólann

Umgengni
-

Við göngum vel um skólann og skólalóðina. Við förum vel með námsgögn, allan búnað
skólans og eigur annarra
Við göngum frá eftir okkur, hendum rusli í ruslafötur og hjálpumst að við að halda skólanum
snyrtilegum
Við leggjum okkur fram við að flokka rusl
Við förum úr útiskóm í anddyri og röðum í skóhillur
Við truflum ekki á kennslutíma
Við höldum okkur innan skólalóðar á skólatíma nema um annað sé samið

Námsgögn
-

Við mætum með viðeigandi námsgögn í kennslustundir
Við mætum með sundföt og handklæði í sund
Við mætum með íþróttaföt og handklæði í íþróttir

Mætingar
-

Við komum á réttum tíma í allar kennslustundir og erum tilbúin að hefja störf þegar
kennslustund byrjar
Við komum vel úthvíld í skólann
Nemendum er ekki veitt leyfi úr kennslustundum nema að beiðni foreldra/ forráðamanna
Yfirgefi nemandi kennslustund án leyfis kennara fær hann skráða fjarvist

Snjalltækjanotkun
-

Við látum ekki snjalltæki trufla okkur í námi
Símanotkun er óheimil hjá 1. – 7. bekk, símar mega vera í skólatösku á hljóðlausri stillingu

-

Í 8. – 10. bekk eiga nemendur að geyma símana sína í þar til gerðum vösum við kennaraborð
á meðan á kennslustund stendur og nota þá aðeins með leyfi kennara. Ekki má taka
myndir/myndbönd af nemendum og starfsfólki skólans nema með leyfi þeirra

Viðurlög við brotum á skólareglum Fellaskóla
Við brot á skólareglum fara viðbrögð og viðurlög eftir eðli brots samkvæmt reglugerð nr. 1040/2011
á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í dagsins önn er ekki óeðlilegt að nemendur
gleymi sér og þurfi leiðsögn um viðeigandi hegðun. Því eru flest mál leyst innan skólans í samvinnu
við nemandann og foreldra/forráðamenn. Sé óviðunandi hegðun viðvarandi er barn stutt til að bæta
hegðun sína með markvissum aðgerðum skóla, heimilis og utanaðkomandi aðila eftir því sem tilefni
er til.
Ef nemandi veldur verulegri truflun á kennslustund og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara
er heimilt að vísa nemandanum úr tíma til skólastjórnenda sem ræða við nemandann um eðli
brotsins og afleiðingar. Einnig er umsjónarkennara gerð grein fyrir málinu og haft er
samdægurs/samstundis samband við foreldra/ forráðamenn nemandans.
Við ítrekuð brot ber umsjónarkennara að reyna að leita orsaka og ráða á því bót m.a. með
reglulegum viðtölum við nemandann og forráðamenn. Einnig er skólastjóra gert viðvart og leitað til
utanaðkomandi aðila s.s. sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins eftir því sem tilefni er til. Skólanum er
einnig heimilt að meina nemandanum tímabundið þátttöku í kennslustundum og fá honum önnur
viðfangsefni innan skólans í umsjá starfsmanns skólans.
Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skólans, starfsfólks eða
skólafélaga sinna. Þeir skulu bæta tjón sem þeir valda og eru slík tilvik metin hverju sinni.
Valdi notkun síma/ snjalltækja truflun í skólastarfinu er unnið samkvæmt samningi skólans um síma/
snjalltækjanotkun.
Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á skólareglum eða lögum almennt hvar sem er í ferðum á
vegum skólans verður hann sendur heim á kostnað forráðamanna sinna.
Alla fjarveru nemenda frá skóla skal skrá inn í Námfús. Við slaka skólasókn er unnið eftir
verklagsreglum um skólaforðun ( sjá á heimasíðu skólans). Umsjónarkennarar fylgjast með skráningu
varðandi nemendur sína og skulu senda forráðamönnum ástundunarpósta a.m.k. mánaðarlega.
Hafi umsjónarkennari vísað málum nemanda til skólastjóra vegna brota á skólareglum eða slakrar
skólasóknar er það ákvörðun skólastjórnenda í samráði við umsjónarkennara og foreldra hvort vísa
skuli málefnum nemandans inn í Austurlandslíkanið.
Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum er heimilt að vísa honum
tímabundið úr skóla meðan leitað er úrlausna á hans málum enda verði forráðamönnum og
fræðsluyfirvöldum tilkynnt tafarlaust um ákvörðun skólastjórnenda.

