
Skólasókn  
Mikilvægt er að nemendur temji sér stundvísi og líti á skólann sem góðan vinnustað þar sem þeir geta náð 

árangri í námi, starfi og leik. Börnum þykir að öllu jöfnu mjög óþægilegt að koma of seint í skólann. Sjálandsskóli 

notar Mentor til að halda utan um skólasókn nemenda. Foreldrar eru hvattir til að fylgjast vel með skráningum 

á Mentor.  

Samkvæmt lögum eru foreldrar ábyrgir fyrir því að börn þeirra sæki skóla. Veikindi eru tilkynnt á hverjum degi 

til umsjónarkennara eða skrifstofu skólans, hvort sem heldur er í Mentor, tölvupósti eða síma.  Ef veikindadagar 

nemanda á skólaárinu eru fleiri en 10 á hverju þriggja mánaða tímabili á umsjónarkennari að tilkynna 

skólastjórnendum það.  Ef veikindadagar eru orðnir 20 eða fleiri á skólaárinu á umsjónarkennari að tilkynna 

málið til nemendaverndarráðs.  

Foreldrar tilkynna um leyfi fyrir nemanda frá skólasókn til umsjónarkennara ef leyfið varir tvo daga eða skemur.  

Tilkynna þarf skriflega til umsjónarkennara um leyfi sem standa þrjá daga eða lengur á þar til gerðu eyðublaði.  

Leyfisveiting um lengri tíma er háð staðfestingu skólastjóra sem og ítrekaðar leyfisbeiðnir.  Í öllum tilvikum bera 

foreldrar ábyrgð á námi barna sinna á meðan leyfi stendur enda er um að ræða leyfi frá skólasókn en ekki námi.  

Í sérstökum aðstæðum geta foreldrar sótt um undanþágu frá skólasókn í tiltekna námsgrein um lengri eða 

skemmri tíma.   

Seinkoma er gefin fyrstu 15 mínútur hverrar kennslustundar og skóladags.  Eftir 15 mínútur er skráð fjarvist en 

einnig ef nemandi yfirgefur kennslusvæðið án leyfis.  Gert er ráð fyrir því að forráðamenn geri athugasemdir við 

skráningu í Mentor eins fljótt og auðið er, ef ástæða er til. Einungis umsjónarkennari og skólastjórnendur geta 

og mega leiðrétta skráningu á ástundun nemenda en það er þó aðeins gert í samráði við þann kennara sem 

skráði ástundun. Gefin eru fjarvistarstig fyrir eftirfarandi: 

 Veikindi 0 stig 

 Leyfi 0 stig 

 Seinkoma 1 stig 

 Fjarvist 2 stig 

 Brottvísun úr kennslustund 2 stig 

Verði skólasóknarstig fleiri en 13 kallar umsjónarkennari forráðamenn í viðtal til þess að leita leiða til úrbóta. Á 

unglingastigi býðst nemanda að gera sérstaka samninga sem fela í sér að ef ástundun nemanda batnar mjög 

mikið á tilteknu tímabili fækkar fjarvistarstigum einnig. 

Verði skólasóknarstig fleiri en 25 vísar kennari málinu til úrlausnar nemendaverndarráðs. Skólastjóra ber að 

tilkynna ófullnægjandi skólasókn nemanda til fræðslu- og barnaverndaryfirvalda. 

Skólasóknareinkunn á unglingastigi skólans og 7. bekk er reiknuð út frá eftirfarandi stigagjöf og er birt á 

einkunnablað nemanda í lok skólaárs.  Skólasókn í 1.- 6. bekk er tilgreind með bókstöfum (hæfni). 

Stig           Einkunn Hæfni 

0-3         10 A 

4-8       9 B 

9-13       8 B 

14-18    7 C Fundur með foreldrum 

19-25     6 C 

> 25             5  D Ófullnægjandi skólasókn – vísað til nemendaverndarráðs 

 


