
 

 
 
 
 

Skólasóknarkerfi  í 1. - 10. bekk  

leyfi og veikindi 
 

Í tengslum við skólasókn nemenda og sem viðbót við skólasóknarkerfi grunnskólanna í Grafarholti 

þarf stundum að skoða tilkynnt forföll nánar. Þessi viðbót skólasóknarkerfisins vegna leyfis og /eða  

veikinda er leið til þess að grípa betur inn í hugsanlegan skólasóknarvanda. 

Þegar nemandi er tilkynntur veikur eða í leyfi þarf ávallt að skoða forfallasögu hans í skólanum. Ef 

ferillinn er virkjaður er hann í gildi út skólaárið, bæði með tilliti til leyfis og veikinda. Skóli getur óskað 

eftir vottorði sé nemandi veikur meira en einn dag. 

Greining er gerð á forföllum allra nemenda á tveggja vikna fresti. Miðað er við forföll önnur en  

langtímaveikindi, s.s. vegna slysa, samfelldra leyfa eða veikinda sem staðfest eru með vottorði læknis.  

 

Viðbrögð vegna nánari skoðunar á skólasókn nemenda eru í eftirfarandi þrepum. 

 

 

ÞREP 1  (10 veikinda- og / eða leyfisdagar)  

Ef nemandi er með fleiri en 10 forfalladaga, skráir umsjónarkennari upplýsingar í Námfús, 

birtir og  sendir bréf til foreldra (Ástundun – bréf til foreldra) og ræðir síðan við foreldra. En 

ef 80% eða meira af þessum forfalladögum eru veikindadagar, hringir 

skólahjúkrunarfræðingur heim og tekur erindið upp í Nemendaverndarráði ef þörf þykir. 

ÞREP 3 (20 veikinda- og / eða leyfisdagar) 

Ef nemandi er með fleiri en 20 forfalladaga, boðar skólastjórnandi foreldra til fundar ásamt 

fulltrúa þjónustumiðstöðvar (viðbragðsteymi) ef þörf þykir. 

 

 

ÞREP 2 (15 veikinda- og / eða leyfisdagar) 

Ef nemandi er með fleiri en 15 forfalladaga, boðar umsjónarkennari foreldra til fundar ásamt 

skólastjórnanda og tekur erindið upp í Nemendaverndarráði ef þörf þykir. 

 

ÞREP 4 (30 veikinda- og / eða leyfisdagar) 

Ef nemandi er með fleiri en 30 forfalladaga greinir skólastjórnandi Nemendaverndarráði 

skólans um skólasókn nemandans sem tilkynnir síðan til Barnaverndar Reykjavíkur og SFS 

frístundasviðs. Barnavernd boðar til tilkynningafundar. 

Kennsluáætlanir eru á heimasíðu skólans og er ætlast til að nemendur fylgi þeim á 

meðan þeir eru í leyfi. 



 

 
 
 
 

Fjarvistir og seinkomur  
 

 

 

 

Nemandi í 6.–10. bekk byrjar með skólasóknareinkunnina 10 við upphaf skólaárs. 

Óheimilar fjarvistir, óstundvísi og brottrekstur úr tíma gefa ákveðinn fjölda punkta sem 

segir til um skólasóknareinkunn við lok skólaárs. 

Skólasóknareinkunn miðast við hverja önn. 

a. Óheimil fjarvist 3 punktar. 

b. Seinkoma 1 punktur. Komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara telst hann seinn. 

Komi 

nemandi 15 mínútum of seint eða meira skráist það sem óheimil fjarvist = 3 punktar 

(gildir ekki í fyrsta tíma að morgni). 

c. Brottrekstur úr kennslustund 4 punktar. 

Ferli vegna fjarvistarstiga  

1. Fari nemandi niður fyrir einkunnina 8 í mætingu, hefur umsjónarkennari 

samband við foreldra/forráðamenn og gerir þeim grein fyrir stöðu mála.   

2. Fari nemandi niður í einkunnina 6 í mætingu eru foreldrar boðaðir á fund með 

umsjónarkennara og skólastjórnanda. Nemanda er þá boðið upp á 

skólasóknarsamning. Í slíkum samningi felst að með því að sýna fram á 

óaðfinnanlega skólasókn í umsaminn tíma, getur nemandi hækkað 

skólasóknareinkunn sína upp í 8.  Skólasóknarsamning er hægt að gera tvisvar 

sinnum á ári.  

3. Nemendur sem fara niður í einkunnina 4 í skólasókn eru boðaðir ásamt 

foreldrum /forráðamönnum á fund skólastjóra þar sem rætt er um námsferil 

nemanda til framtíðar.  

4. Ef nemendur fara niður fyrir 2 í skólasókn ber skólastjóra að tilkynna slíkt til 

fræðslu- og barnaverndaryfirvalda. Foreldrar eru ávallt til ábyrgðar gagnvart 

skólasókn barna sinna.  

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Skólasóknareinkunn 

Punktar  Einkunn Punktar Einkunn 

0-4 10 35-38 5 

5-6 9,5 39-42 4,5 

7-8 9 43-46   4 

9–11   8,5 47-50   3,5 

12–14 8 51-54   3 

15–18 7,5 55–58   2,5 

19–22   7   59–62   2 

23–26   6,5 63–66   1,5 

27–30 6 67 og fleiri 1 

31–34   5,5   

 

Mætingar eru sendar foreldrum /forráðamönnum á tveggja vikna fresti í gegnum Námfús. 

Nemendur skulu sjálfir fylgjast vel með skráningum, ef athugasemdir eru skulu þær berast 

innan tveggja vikna. 


