
 
 

 

Verklagsreglur nemendaverndarráðs Flóaskóla 

  

 

Starfsemi nemendaverndarráðs Flóaskóla fer samkvæmt grunnskólalögum 91/2008 og   

V.kafla reglugerðar um sérfræðiþjónustu og nemendaverndarráð í grunnskólum 584/2010 .  

  

Nemendaverndarráð fjallar um og samræmir skipulag og framkvæmd þjónustu er varða 

málefni einstakra nemenda og nemendahópa eftir atvikum hverju sinni. Ráðið kann einnig að 

fjalla um tilvísanir til sérfræðiþjónustu og getur fundað vegna einstakra nemenda. Einnig 

getur ráðið fjallað um sérstakar beiðnir sem því berast frá kennurum og foreldrum. 

 

Þegar máli ákveðins nemanda er vísað til nemendaverndarráðs skal umsjónarkennari eða 

foreldri útfylla beiðni á þar til gert eyðublað. Með beiðni geta fylgt nánari útskýringar eða 

gögn. Hægt er að vísa hópi nemenda til ráðsins á sama hátt, þ.e. með því að gera grein fyrir 

hópnum, ástæðu beiðninnar, útskýringum á hvað hefur verið gert og hver staðan er.  

Foreldrar eru ávallt látnir vita ef málefni barns þeirra eru tekin fyrirá fundi nemendaverndar- 

ráðs. 

 

Nemendaverndarráð getur verið skólastjórnendum til aðstoðar við gerð og framkvæmd 

áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur skólans.   

 

Nemendaverndarráð getur metið hvort tilkynna beri mál nemenda til barnaverndarnefndar 

og boðar fulltrúa barnaverndarnefndar og félagsmálayfirvalda á fundi þegar þurfa þykir.   

Fundir eru haldnir a.m.k tvisvar sinnum fyrir áramót og tvisvar sinnum eftir áramót, oftar ef 

þörf er á. 

 

Farið er með persónuupplýsingar í samræmi við fyrirmæli um þagnarskyldu og gildandi lög 

um persónuvernd.  

  

Samþykkt á fundi nemendaverndarráðs Flóaskóla dags. 22. nóvember 2011 

 

Flóaskóla 10. nóvember 2015.  

 

Viðbót við verklagsreglur nemendaverndarráðs Flóaskóla (dags. 22. nóvember 2011). 

 

Nemendaverndarráðsfundir eru að jafnaði haldnir annan þriðjudag í mánuði. 

Stoðþjónustuteymi skólans undirbýr fundina og deildarstjóri/staðgengill kemur upplýsingum til 

skólastjóra um þau mál sem tekin verða fyrir á fundinum með a.m.k. sólarhrings fyrirvara.  



 
 

 

Skólastjóri hefur samband við þá foreldra/forráðamenn sem fjallað eru um í upphafi máls og tilkynnir 

til þeirra um allar þær ákvarðanir sem teknar eru í ráðinu og varðar barn þeirra. Þar sem eru teymi í 

kringum nemendur skal taka fram í teymisáætlun að málefni nemanda séu rædd í 

nemendaverndarráði og skal teymisáætlunin vera undirrituð af foreldrum/forráðamönnum og 

fulltrúa frá Flóaskóla. 

Deildarstjóri/staðgengill stýrir fundi, farið er yfir fundagerð síðasta fundar í upphafi fundar. 

 

 


