
Skólareglur Húnavallaskóla 
 

Skóli er sameiginlegur vinnustaður nemenda og starfsfólks. Til þess að öllum líði sem best og að 
námsárangur verði góður þá gilda eftirfarandi reglur við Húnavallaskóla: 
 
• Nám er vinna 
Námið er vinna nemenda og til þess að sú vinna skili árangri ber sérhverjum nemanda að taka 
tillit til annarra og virða vinnufrið í kennslustundum. Nemendum ber að standa við þær 
námsáætlanir sem þeim hafa verið settar og mæta með öll gögn og áhöld sem til er ætlast. 

 

• Mætingar 
Við mætum stundvíslega og vel undirbúin í allar kennslustundir. 

 
• Samskipti 
Samskipti starfsfólks, nemenda og foreldra skulu grundvallast á gagnkvæmri virðingu, 
kurteislegri framkomu og tillitsemi. Nemendur eiga að hlíta fyrirmælum skólastjórnenda, 
kennara og annars starfsfólks skólans í öllu því er skólann varðar.  
Forráðamenn eru velkomnir í skólann.  Þeir eru hvattir til að hafa samband við kennara, koma 
í heimsókn og fylgjast með námi barna sinna. 

 
• Umgengni 
Við göngum snyrtilega um skólann og skólalóðina. Nemendur gæti þess að valda ekki 
skemmdum á eignum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. Nemendum er óheimilt að koma 
með eldfæri, hnífa eða annað sem getur valdið skaða eða skemmdum. Farsímar eru alfarið 
bannaðir í kennslustundum og þar skal vera slökkt á þeim.  Nemendum er heimilt að vera með 
farsíma í frímínútum. 

 
• Skólalóð 
Nemendur mega ekki fara af skólalóð á skólatíma án leyfis kennara eða skólastjórnenda. 

 
• Sælgæti, tóbak og áfengi 
Nemendur mega ekki neyta sælgætis og gosdrykkja á skólatíma nema við sérstök tækifæri. 
Tyggigúmí er bannað í kennslustundum og borðsal. Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna 
er stranglega bönnuð í og við skóla og hvar sem nemendur eru á vegum skólans enda er það í 
samræmi við landslög. 

 
• Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skóla, starfsfólks eða 
skólafélaga sinna. 

 
• Mæti nemandi í skólann með skaðlega eða truflandi hluti að mati starfsfólks eru þeir gerðir 
upptækir. Þeir verða síðan afhentir nemanda eða foreldri, eftir því sem ástæða þykir til, að 
skóladegi loknum. 

 
• Nemendum bekkjar er heimilt að setja sér bekkjareglur. Þær skulu lagðar fyrir skólastjóra til 
samþykktar og teljast þá hluti af reglum skólans. Nemanda og foreldrum/forráðamönnum hans 
skal gefinn kostur á að tjá sig ef ítrekað er að hegðun nemanda fundið og alltaf við brotum á 



skólareglum. Foreldrum/forráðamönnum hans skal ætíð gerð grein fyrir brotum barna sinna á 
skólareglum og beitingu viðurlaga. Ávallt skal hafa samstarf við foreldri/forráðamenn nemanda 
um úrlausn máls. 

 
• Skór og yfirhafnir 
Við göngum frá yfirhöfnum og útiskóm á viðeigandi stað og skiljum ekki verðmæti eftir í vösum. 

 
• Afmælisboð 
Aðeins er heimilt að dreifa boðsmiðum í skólanum ef öllum bekkjarsystkinum (sama aldurshóp) 
er boðið.  Annars skal það gert eftir öðrum leiðum.  Sama á við ef nemendum úr öðrum bekkjum 
er boðið.  Húnavallaskóli  leggur áherslu á að enginn sé settur til hliðar.    

 

 
• Reglur í skólabílum og skólaferðalögum 
Ætlast er til að nemendur: 
• hafi hver sitt sæti í bílnum og sitji í því meðan bíllinn er á ferð. 
• hafi bílbelti spennt meðan bíllinn er á ferð. 
• sýni kurteisi og tillitsemi. 
• neyti hvorki matar né drykkjar í bílnum nema með leyfi bílstjóra. 
• gangi snyrtilega um bílinn. 
 

 
• Reglur varðandi sund og leikfimi 
• Minni veikindi (t.d. kvef og hálsbólga). Foreldrar láti leikfimi-/umsjónarkennara vita með 
símtali eða bréfi. Nemendur mæti í tíma og sitji niðri í sal. Varast skal að trufla kennslu. 
• Gleymska (t.d. skór eða leikfimiföt). Nemendur láti leikfimikennara vita. Nemendur mæta í 
tíma og sitja niðri í sal eða fylgjast með frá sundlaugarbakka.  Varast skal að trufla kennslu. 
Ef um ítrekuð atvik er að ræða má nemandi búast við að fá punkt. 
• Blæðingar. Nemendur láti leikfimikennara vita. Nemendur mæta í tíma og sitja niðri í sal. 
Varast skal að trufla kennslu 
• Brot, tognanir eða veikindi um lengri tíma. Foreldrar hafi samband við umsjónarkennara og 
framvísi læknisvottorði. Nemendur mæti ekki í tíma. 

 
• Vinnureglur og viðurlög við brotum á skólareglum 

1. Brot á skólareglum – Viðkomandi starfsmaður áminnir nemanda og skráir brotið. 
Umsjónarkennari er látinn vita 

2. Endurtekin brot – Umsjónarkennari (og þeir sem hann kallar til ) fundar með nemenda og 
foreldrum hans. Gert er samkomulag um leiðir til úrbóta. 

3. Enn í sama farinu – Málinu vísað til skólastjóra. Fundur með nemanda og foreldrum hans. 
Leiðir til úrbóta endurskoðaðar og ný áætlun gerð um framhald. 

4. Engin lausn í sjónmáli – Skólastjóri tekur málið aftur til meðferðar. Áætlun skal gerð um 
aðgerðir og nemanda og foreldrum hans gerð grein fyrir þeim. Aðgerðir geta m.a. falist í vísun til 
sérfræðingaþjónustu innan sem utan skóla, sérúrræðum innan skólans eða tímabundinni 
brottvísun. 

5. Ef allt um þrýtur – Nemandanum vísað úr skóla og málið sent skólanefnd til úrlausnar. 
 



• Gróft brot á skólareglum, svo sem líkamsárás, þjófnaður, skemmdarverk á eigum skólans 
eða annarra, af ásetningi, getur valdið því að nemanda sé umsvifalaust vísað til skólastjóra sem 
tekur ákvörðun um framhald málsins. Hafa skal samband við foreldra eins fljótt og auðið er. 

 
 

Skólabíllinn! 
1. „Skólinn byrjar í skólabílnum“ því gilda í skólabílnum allar almennar skólareglur. 
2. Til frekari áherslu er minnt á að ganga vel um skólabílinn, hafa fæturna á gólfinu og sitja 

ávallt í sætinu á meðan á akstri stendur. 
3. Nota skal bílbelti. Bílstjórar skulu halda uppi aga í bílum sínum og gæta að bílbeltanotkun. 
4. Öllum ber að sýna nærgætni og tillitssemi í skólabílunum. 
5. Þurfi foreldrar, enhverra hluta vegna, að koma börnum sínum í annan bíl skulu þeir hafa 

samband við viðkomandi bílstjóra. Það er ekki sjálfgefið að alltaf sé pláss í bílunum fyrir 
utanaðkomandi. 

 
4. gr. úr samningi við skólabílstjóra : 

Bílstjóri er ráðinn til skólaaksturs og skal hann gegna starfinu samkvæmt lögum og reglum. 
Honum ber að kynna sér vel það sem að starfinu lýtur. Bílstjóri skal fylgjast með því að 
nemendur fylgi skólareglum og fyrirmælum meðan þeir eru í skólabílnum. Telji bílstjóri 
framkomu nemenda og stundvísi ábótavant og geti hann ekki leyst úr þeim málum skal hann 
gera skólastjóra viðvart. Bílstjóri skal gæta stundvísi við heimili og skóla. 
Bílstjóri og foreldri/forráðamaður barns hafi með sér gott samráð og bera sameiginlega ábyrgð á 
að nemendur komist hindrunarlaust milli heimilis og bíls. Sé veruleg hindrun á heimreið skal 
foreldri/forráðamaður sjá um að koma barni sínu í veg fyrir skólabíl.  Haga skal akstri á heimreið 
hverju sinni eftir aðstæðum á hverjum stað, veðri, aldri og heilsufari nemenda, vegalengd og 
hvort um endastöð er að ræða. Ef börn eru sett úr skólabíl við veg skal gæta þess að aka 
bifreiðinni inn á heimreið eftir því sem aðstæður leyfa þannig að börnin þurfi ekki að fara yfir 
veginn. 
 

Skólabílstjóra er skylt að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra 
sem hann fær vitneskju um í starfi. Sama gildir um önnur trúnaðarmál í skóla. Þagnarskylda 
helst þó látið sé af störfum. 

7. gr. úr samningi skólabílstjóra : 
 

Bílstjóri skal kappkosta að gera hverja ferð sem þægilegasta fyrir farþega sína, meðal annars að 
hjálpa yngri börnum inn og út úr bílnum og halda áætlun sem kostur er. Hann skal tilkynna 
skólastjóra án tafar ef röskun verður á akstri af ófyrirséðum orsökum. Falli kennsla niður vegna 
veðurs eða ófærðar skal bílstjóri fá greitt sem nemur 50 hundraðshlutum af taxta. Komi til 
verkfalls í skóla skal bílstjóri fá sama hluta taxtans greiddan svo fremi að greiðsla fáist úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Sé skólaakstur felldur niður vegna breytinga á kennsluskipan skal 
bílstjóra tilkynnt breytingin með þriggja daga fyrirvara og á bílstjórinn þá ekki rétt á neinni 
greiðslu. 

 


