Háteigsskóli
2019 - 2020

Handbók foreldra og nemenda
VIRÐING – SAMVINNA – VELLÍÐAN

Athugið að foreldrahandbók skólans er í endurskoðun.

Við viljum vekja athygli ykkar á því að nokkrir dagar á skólaárinu eru með breyttu sniði
þannig að stundaskráin er ekki í gildi þá daga. Þessir dagar eru:
● 22. ágúst - skólasetning
● 8. október - foreldraviðtöl
● 20. desember – jólaskemmtanir
● 4. febrúar - foreldraviðtöl
● 26. febrúar - öskudagur
● 2. – 4. júní - lokadagar skólaárs
● 5. júní – skólaslit
Almennar upplýsingar
Háteigsskóli, Bólstaðarhlíð 47, 105 Reykjavík.
530-4301
Skrifstofutími er kl. 8:00 – 15:00
Netfang: hateigsskoli@rvkskoli.is
Veffang: http://hateigsskoli.is
6102
Húsið er opnað kl. 8:00.
Frímínútur fyrir hádegi

Sími: 530-4300

Bréfasími:

Sími í íþróttahúsi: 553-6887
Hjúkrunarfræðingur: 530-4306
Halastjarnan: 411-5580 / 663-

kl. 09:50 – 10:10

Hádegishlé
- Matartími
- Útivist

(1. – 4. bekkur)
(
“
)
(
“
)

kl. 11:25 – 12:20
kl. 11:25 – 11:50
kl. 11:50 – 12:20

Hádegishlé
- Matartími
- Útivist

(5. – 7. bekkur)
(
“
)
(
“
)

kl. 12:10 – 13:00
kl. 12:10 – 12:30
kl. 12:30 – 13:00

Hádegishlé

(8. – 10. bekkur)

kl. 12:20 – 13:00

Nemendur í 8. – 10. bekk hafa aðstöðu til þess að neyta matar í skála í unglingarými og
á göngum.
Nemendur 2. – 7. bekkjar borða í sal skólans. Nemendur í 1. bekk matast í skála.
Nemendum í 8. – 10. bekk er boðið upp á að fá læstan skáp gegn 1500 kr. tryggingu.
Þegar þeir skila lykli fá þeir endurgreitt. Þó fæst lykill ekki endurgreiddur ef honum er
skilað eftir skólaslit.
Skólaárið 2019 - 2020 eru um 452 nemendur í 21 bekkjardeild.

Úrvinnslukerfi
Í handbókinni er fjallað um úrvinnslu aga- og hegðunarfrávika á einfaldan hátt. Kjarninn í
úrvinnslunni er meðferð upplýsinga. Skólinn safnar margvíslegum upplýsingum um
nemendur. Á hverjum degi eru skráðar upplýsingar um mætingar. Þessar upplýsingar
eru aðgengilegar foreldrum, umsjónarkennara og skólastjórnendum nánast samtímis og
þær verða til í Mentor. Slakar mætingar, bæði seinkomur og fjarvistir, segja strax að
eitthvað sé að sem þarf að skoða nánar. Skólinn bregst við í samræmi við reglur sem
skólinn hefur sett og greint er frá í handbókinni undir fyrirsögninni „Samskipti, agi og
umgengni“. Viðbrögðin snúast fyrst og fremst um að kalla foreldra til samstarfs um
vandann og ef foreldrar eru ekki tilbúnir til samstarfs verður skólinn að leita til
Þjónustumiðstöðvar miðborgar og Hlíða um frekari vinnslu málsins. Beri þessi vinna ekki
árangur innan eðlilegra tímamarka er skólastjóri skyldugur að tilkynna málið til
Barnaverndar Reykjavíkur í samræmi við lög um grunnskóla.1
Skólinn safnar daglega upplýsingum um hegðun nemenda í kennslustundum og
upplýsingum um hvernig undirbúningi þeirra er háttað fyrir daginn. Þessar upplýsingar
eru einnig varðveittar og aðgengilegar fyrir foreldra, umsjónarkennara og
skólastjórnendur. Svipuð viðbrögð eru viðhöfð varðandi hegðunarvanda og vanhöld á
ástundun og þegar fjallað eru um mætingar.
Skólinn safnar upplýsingum frá almennum starfsmönnum sem þurfa að áminna einstaka
nemendur umfram það sem eðlilegt má teljast og er slíkum upplýsingum komið á
framfæri við umsjónarkennara. (Sjá einnig Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila
skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011.)
Eftirlit með líðan
Líðan nemenda er könnuð með tvennum hætti. Með Skólapúlsinum er líðan og viðhorf
nemenda í 6. – 10. bekk könnuð allan veturinn, þannig að u.þ.b. ⅕ hluti nemenda svarar
könnuninni í hvert sinn. Einföld könnun á líðan nemenda, „líðankönnun skólans“, er svo
gerð í lok október ár hvert. Þannig fá nemendur tækifæri til að veita umsjónarkennara og
stjórnendum upplýsingar um líðan sína og benda á aðra sem líður illa eða áreita
óeðlilega mikið. Eftir margra ára reynslu er líðankönnunin orðin mælikvarði sem skólinn
notar markvisst í eftirliti sínu með líðan nemenda. Báðar kannanir gefa strax upplýsingar
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um almenna líðan í einstökum hópum og skólanum almennt. Þá er hægt að bregðast við
með frekari athugunum til að komast fyrir hvað veldur þeim frávikum sem sýna sig.
Kannanirnar eru nafnlausar og segja því ekki hverjum líður illa en hún segir hve mörgum
líður illa. Líðankönnun skólans er sterk vísbending um hugsanlegt einelti, en hún gefur
nemendum kost á að benda á þá sem þeir telja að búi við vanlíðan. Þær upplýsingar
vinnur starfsfólk skólans síðan með.
Auk þessa koma fram vísbendingar um líðan í árlegri könnun til foreldra um viðhorf
þeirra til skólans og eins í viðtölum við foreldra.
Eitt af mikilvægum verkefnum kennara og annarra starfsmanna er að fylgjast með líðan
nemenda í skólanum en það er ein af skyldum umsjónarkennara.
Starfsumhverfið
Mikilvægt er að skipuleggja starfsumhverfi nemenda þannig að nemendum líði vel í
skólanum. Margvíslegir starfshættir stuðla að því að gera nemendur ábyrga, að sýna
þeim virðingu og treysta þeim fyrir verkefnum. Traust og virðing eru forsendur að góðri
líðan og hegðun. Starfsmenn huga einnig að eigin líðan og starfsumhverfi í samráði við
skólastjórnendur, því að meiri líkur eru á að ánægðir starfsmenn séu tillitssamir og
skilningsríkir. Starfsmenn fá einnig tækifæri til að koma nafnlausum ábendingum á
framfæri um líðan sína og starfsumhverfi í árlegri könnun í skólanum. Hvatning og hrós
geta verið lykillinn að góðu starfsumhverfi.

Einkunnarorð skólans eru
VIRÐING – SAMVINNA - VELLÍÐAN

Leiðarstef skólans eru að
- menntun sé hvatning til að sýna áræðni, beita hugviti og að hafa kjark til að
framkvæma
- mennta í hlýlegu og skapandi umhverfi þar sem borin er virðing fyrir sérhverjum manni
- allir fái menntun við hæfi og njóti hæfileika sinna
- allir kennarar líti á alla nemendur sem sína nemendur
- efla sjálfstraust með því að hlusta, hvetja og hrósa.

(einkunnarorð og leiðarstef voru samþykkt á starfsmannafundi vorið 2009)

SKÓLAREGLUR
1. Allir sýna kurteisi og virðingu innan skólans sem utan og koma fram af háttvísi.
2. Allir sýna góða umgengni og ganga hljóðlega um skólann.
3. Allir hjálpast að og koma í veg fyrir að einhverjir verði útundan í leik eða námi.
4. Allir eru með hollan mat í nesti.
5. Allir mæta stundvíslega í skólann.
Leiðbeinandi reglur fyrir foreldra.
1. Fjarvistir vegna veikinda og af öðrum orsökum á að tilkynna eins fljótt og unnt er.
2. Séu nemendur lengur í skóla en þrjár kennslustundir samfleytt skulu þeir hafa með
sér nesti. Nánari útfærsla á skólareglu fjögur er unnin í samráði við foreldra á hverju
stigi fyrir sig.
3. Brot á sáttmála og skólareglum getur þýtt alvarlega áminningu frá kennara eða
skólastjórnendum. Ef brot eru endurtekin verða forráðamenn látnir vita og gripið til
viðeigandi ráðstafana í samræmi við úrvinnsluferli skólans.
4. Allir umgangast farsíma sína þannig að góður vinnufriður ríki í skólanum. Nemendum
á unglingastigi (8.-10. bekkur) er óheimilt að hafa kveikt á farsímum í
kennslustundum. Nemendum á yngsta stigi og miðstigi (1.-7. bekkur) er óheimilt að
hafa kveikt á farsímum á skólatíma.
Öryggisreglur um hættur og verðmæti.
1. Nemendur eru á skólavelli í stundahléum og fara ekki út af honum nema með leyfi og
skulu þá sýna fyllstu háttprýði. (Nemendur á unglingastigi hafa heimild til að fara af
skólavellinum í hléum vegna aldurs síns og þroska.)
2. Nemendur fara vel með muni skólans og þeir skulu gæta þess að skemma ekki
bækur, húsbúnað eða kennslutæki.
3. Nemendur koma ekki með peninga í skólann að þarflausu og skilja ekki eftir verðmæti
í fötum sínum í fatageymslu né hafa með sér óviðkomandi hluti í skólann. Skór og
útifatnaður nemenda skal vera merktur.
4. Notkun reiðhjóla, hjólaskauta, hlaupahjóla eða hjólabretta á skólalóð er bönnuð vegna
hættu á slysum, svo og allt snjókast að húsi, ökutækjum og vegfarendum. Þeir sem
koma á hjólum í skólann verða að geyma hjólin sín læst í hjólastöndum á skólatíma.
(Þegar veður og færð leyfa.)

Upplýsingar um starfsfólk skólans er hægt að finna á heimasíðu skólans. Viðtalstímar
starfsfólks er inn á Mentor.

Afmælisboð í bekkjum
Nemendum er óheimilt að dreifa afmælisboðskortum eða sambærilegu innan skólans.
Undantekningu má gera þegar öllum nemendum (eða öllum drengjum/telpum) í bekk
viðkomandi nemanda er boðið. Í þeim tilvikum má dreifa kortum innan bekkjarins (í
bekkjarstofu) með vitund og samkvæmt leiðbeiningum kennara.
Ábyrgð
Ábyrgð foreldra/heimila: Frumábyrgð á uppeldi, svefn, mæting, nesti, heimanám, að
passa að allt sé með, lesa skilaboð, fordómar-/fordómaleysi, fylgjast með líðan barns,
foreldrafundir, miðla upplýsingum.
Ábyrgð skólans: Fræðsla, félagsleg færni, fordómar-/fordómaleysi, taka á einelti,
hópsýn, upplýsingastreymi, aðgengilegt samstarf, skólinn stjórnar áherslum hverju sinni.
Ábyrgð nemenda: Stundvísi, umgengni, tillitssemi, kurteisi, virðing, ábyrgð á námi og
gjörðum.
Ábyrgð samfélagsins: Að skólinn og allur aðbúnaður standist kröfur nútímans og að
starfsfólkið sé starfi sínu vaxið. (Sjá einnig Reglugerð um ábyrgð og skyldur, nr. 1040/2011.)
Áfallaráð
Í skólanum er starfandi áfallaráð. Það sér um að gera áætlanir um hvað skuli gera ef upp
koma slys, dauðsföll, náttúruhamfarir eða aðrir ámóta atburðir. Slíkar áætlanir eru
notaðar sem gátlistar þegar skipuleggja skal áfallahjálp. Taka þarf þó tillit til aðstæðna
hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin. Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða er
mikilvægt að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfi skólans, svo sem
nemendur, aðstandendur og alla starfsmenn. Ef slíkir atburðir eiga sér stað kemur ráðið
þegar saman og stjórnar aðgerðum. Meginverkefni ráðsins er upplýsingagjöf til þeirra
sem þekkja til þess eða þeirra sem fyrir áfallinu varð og í framhaldi af því skipulagning á
stuðningsaðgerðum við þann eða þá sem urðu fyrir áfallinu. Skólastjóri eða staðgengill
hans stýrir vinnu ráðsins. Nemendaverndarráð er jafnframt áfallaráð skólans auk ritara. Í
úrvinnslu áfalla bendir skólastjóri þeim sem eru trúaðir á mikilvægt hlutverk trúarsafnaða
við úrvinnslu áfalla. Sálfræðingur skólans er einnig til reiðu. Skólastjóri sem stýrir
áfallaráði hefur ætíð víðtækt samráð þegar áföll ber að hendi.
Hvað er áfall? Áfall er viðbrögð einstaklings eða hóps við atburði sem veldur svo miklu
álagi og streitu að utanaðkomandi aðstoð verður að koma til. Meðal erfiðustu áfalla eru
þau sem eru óvænt, tilviljanakennd og án skiljanlegs samhengis.
Meðal atburða sem geta valdið áfalli eru: Náttúruhamfarir, dauðsföll, slys, árásir, alvarleg
meiðsl eða sjúkdómar.
Áfallaáætlun er á
heimasíðu skólans.
Bekkjarsjóðir
Grunnskólinn á Íslandi á að vera nemendum að kostnaðarlausu eins og úrskurðir
menntamálaráðuneytisins og umboðsmanns Alþingis bera með sér. Skólinn hefur því
ekki heimild til að innheimta gjald af foreldrum. Frá og með haustinu 2018 hefur
Reykjavíkurborg staðið straum af ritfangakostnaði nemenda, þannig nú er hætt að
innheimta í bekkjarsjóð. Ef einhverjar upphæðir eru eftir frá fyrri árum, munu
umsjónarkennarar nýta þær í fullu samráði við foreldra.
Bekkjarskemmtanir
Þegar foreldrar standa fyrir bekkjarskemmtunum geta þeir fengið sal skólans lánaðan.
Salurinn er tekinn frá og tíminn skráður í sérstaka bók sem geymd er á skrifstofu
skólans. Umsjónarmaður skólans þarf að fá að vita af skemmtuninni með fyrirvara. Kaffi,
te, mjólk, sykur og drykkjarílát fæst í skólanum, en diska, servéttur og annað þurfa
foreldrar að útvega. Foreldrar sjá um uppröðun borða og stóla og ganga líka frá. Gæta

skal þess að nemendur séu bara á þeim svæðum skólans sem ætlast er til. Einungis
fullorðnir hafa aðgang að kaffistofu skólans. Í lokin þarf að ganga vel frá á sviði og
hreinsa rusl og sópa lauslega yfir gólf. Læsa skal öllum útidyrum og loka gluggum.

Áætlun gegn einelti
Markmið og leiðir
✔ Í Háteigsskóla höfum við það að meginmarkmiði að öllum nemendum líði vel í
skólanum.
✔ Við upphaf skólaárs eru börn og starfsmenn upplýst um samskiptastefnu og
eineltisáætlun skólans. Þar kemur fram að einelti er ekki liðið í skólanum.
✔ Í skólanum er starfandi eineltisteymi sem í eiga sæti námsráðgjafi, sérkennari og
deildarstjóri. Auk þeirra taka sæti í teyminu umsjónarkennarar þess bekkjar/árgangs
sem einelti/samskiptavandi kemur upp í hverju sinni.
✔ Markvisst er tekið á og unnið með einelti og það stöðvað. Stuðst er við meðfylgjandi
verkáætlun.
✔ Eineltiskannanir eru lagðar fyrir í skólanum á hverju hausti og í framhaldi af því fer af
stað vinna í þeim eineltismálum sem þar birtast.
✔ Umsjónarkennarar aðstoða nemendur við að setja sér bekkjarreglur um samskipti
haust hvert og að halda vakandi umræðu um einelti.
✔ Námsráðgjafi leiðir starf eineltisteymis og sér um skráningu málanna. Teymið kemur
saman á hverju hausti og í framhaldi af því er áætlunin kynnt foreldrum á
kynningarfundum. Einnig eru settar upplýsingar í Háteig.
✔ Nemendaverndarráð er upplýst um vinnu eineltisteymisins og er því til ráðgjafar. Í
nemendaverndarráði sitja: Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri, sérkennari,
námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur auk sálfræðings og kennsluráðgjafa frá ÞVMH.
Skilgreining á einelti: Einelti verður þegar einstaklingur lendir reglubundið og yfir
ákveðið tímabil í neikvæðu áreiti, andlegu/líkamlegu, eða útilokun af hendi einstaklings
eða hóps.
Hvað getur foreldri gert sem hefur grun um einelti?
Foreldrar geta haft samband við námsráðgjafi, umsjónarkennara eða skólastjórnendur.
Einnig er hægt að tilkynna um grun um einelti á sérstöku eyðublaði sem finna má í
krækju á
heimasíðu skólans.
Hvað getur nemandi gert sem verður fyrir einelti eða veit um einelti?
Eðlilegt er að nemendur snúi sér fyrst til foreldra sinna. Nemendur geta einnig snúið sér
til
umsjónarkennara, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðings eða skólastjórnenda. Enn fremur
geta
nemendur tilkynnt um grun um einelti á áðurnefndu eyðublaði í krækju
Hvað gerir starfsmaður skólans sem hefur grun um að einelti eigi sér stað?
Starfsmaður sem verður var við einelti ræðir málið við umsjónarkennara eða einhvern
meðlim
eineltisteymisins. Í framhaldi af því eru næstu skref ákveðin.
VERKÁÆTLUN FYRIR EINELTISVINNU OG SAMSKIPTAVANDA Í HÁTEIGSSKÓLA
Alltaf er unnið í fullu samráði við viðkomandi foreldra.
1. þrep - Athugun
Ábending berst.
1. Námsráðgjafi hefur samband við foreldra þolanda og fer yfir með þeim hvernig málið
verður unnið.

2. Námsráðgjafi kallar eineltisteymi, ásamt viðkomandi umsjónarkennurum, saman á
fund. Ákveðnar eru aðgerðir til að tryggja öryggi meints þolanda.
3. Á þessum fundi er gerð áætlun um athugun sem fer fram í þeim árgangi sem um er
að ræða.
4. Þessi athugun skal ekki taka lengri tíma en eina viku.
5. Nemendaverndarráð er upplýst um málið.
2. þrep - Úrvinnsla
1. Að athugun lokinni kemur eineltisteymið saman á ný og fer yfir niðurstöður.
2. Ákvarðað er hvort um er að ræða einelti eða samskiptavanda og markmið sett.
3. Viðkomandi nemendur og foreldrar þeirra eru boðaðir á fund hjá námsráðgjafi og
deildarstjóra. Þar er farið yfir málið og greint frá niðurstöðum athugunar og gert
samkomulag um markvissa úrvinnslu.
4. Allir foreldrar í árganginum fá upplýsingar um að samskiptavandi hafi komið upp
sem eineltisteymið sé að vinna með í samvinnu við viðkomandi foreldra.
5. Námsráðgjafi tekur einstaklingsviðtöl við viðkomandi nemendur reglulega yfir
nokkurra mánaða tímabil, þar til markmið hefur náðst. Foreldrar þeirra fá upplýsingar
jafnóðum.
6. Viðkomandi nemendum er boðið upp á persónulega ráðgjöf hjá námsráðgjafa í
samráði við foreldra.
7. Til greina kemur að námsráðgjafa ræði við alla nemendur bekkjar eða árgangs í
litlum hópum (3-4) þar sem skoðuð er staða hvers og eins og hvað þeir geta lagt af
mörkum.
3. þrep – Eftirfylgd
1. Námsráðgjafi kallar eineltisteymið saman á fund. Farið er yfir vinnslu málsins,
árangur skoðaður og metið hvort markmið hafi náðst. Ákvarðanir eru teknar um
framhaldið.
2. Hafi markmið náðst er málinu lokað formlega í samráði við foreldra viðkomandi
nemenda.
3. Námsráðgjafi sendir skilaboð til allra aðila málsins, starfsfólks skólans og
skólastjórnenda um að málinu sé lokið með upplýsingum um árangur. Foreldrar í
árganginum fá upplýsingar.
4. Nemendaverndarráð er upplýst um málið.
5. Fljótlega eftir skólabyrjun ár hvert er rætt við þá nemendur sem urðu fyrir einelti
veturinn áður og athuguð staða þeirra og líðan.
Sé það upplifun foreldra að þeir hafi ekki fengið hlustun skólayfirvalda vegna þess
eineltis sem barn þeirra hefur orðið fyrir eða þeir telji að málinu hafi ekki verið sinnt sem
skyldi, geta þeir leitað til Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar.
Ferðalög á vegum skólans
Hegðun nemenda í skólanum hefur áhrif á möguleika þeirra til að taka þátt í ferðalögum.
Nemendum sem eru líklegir til að valda vandræðum og hættu með nærveru sinni er ekki
heimilt að taka þátt í ferðum skólans þar sem mikillar varúðar er þörf.
Ferðalög eru vorferðalög á mið- og unglingastigi og vettvangsferðir á mið- og yngsta
stigi. Þess skal gætt að ferðalög nemenda séu vel skipulögð og hafi skýr námsleg
markmið. Liggja þarf fyrir samþykki foreldra vegna ferðakostnaðar í vorferðalögum áður
en til þeirra er stofnað.
Undanfarin ár hefur 7. bekkur farið í vikudvöl í skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði.
Foreldrar og nemendur safna fyrir þeirri ferð. Fyrrverandi bekkjarfélagar, þ.e. í öðrum

skólum, fara ekki með. Foreldrar nemenda í 6. – 10. bekk skulu fá áætlun um lengri
ferðir sem fyrst að hausti svo hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir. Fyrirkomulag og
upplýsingar um aðrar ferðir þurfa að hafa borist foreldrum nemenda með góðum
fyrirvara.
Ef farið er í dagsferð eða gistiferð er æskilegt að eitt foreldri fylgi hverjum 20 nemendum
ásamt umsjónarkennurum. Gæta skal þess að fullorðnir séu af báðum kynjum ef farið er
í gistiferð. Upplýsingar um lyfjagjafir til nemenda þurfa að liggja fyrir áður en farið er í
ferð.
Vorferð 10. bekkjar: Lokaferð 10. bekkjar hefur undanfarin ár alfarið verið skipulögð og
mönnuð af foreldrum nemenda. Nemendur 10. bekkjar fara í tveggja til fjögurra daga
ferð innanlands í lok 10. bekkjar. Ferðin er skipulögð af ferðanefnd sem kosin er af
foreldrum. Ferðaáætlun skal leggja fyrir skólastjóra til upplýsingar og samþykktar með
góðum fyrirvara. Nefndin skal kappkosta að gera öllum nemendum kleift að fara í
ferðina. Í ferðinni er gert ráð fyrir a.m.k. einu foreldri á hverja 15 nemendur og skulu
foreldrar vera af báðum kynjum. Sérstaklega þarf að semja við skólastjóra um þátttöku
umsjónarkennara eða annarra starfsmanna skólans í ferðinni.
Verklag: Eigi síðar en á kynningarfundi foreldra í september er kosin ferðanefnd.
Ferðanefndin sér um skipulag ferðar, fjáröflun og mönnum í ferðinni. Nefndin óskar eftir
liðsinni annarra foreldra t.d. við fjáröflun. Eigi síðar en í upphafi skólaárs þarf að ákveða
hvert verður farið og í framhaldi af því fyrirkomulag, s.s. lengd ferðar og dagskrá í
grófum dráttum. Mikilvægt er að leggja jafnframt línur um hámarkskostnað fyrir hvern
nemanda og að hefja söfnum fyrir ferðakostnaði.
Fjármál: Fjáröflunarnefnd foreldra og nemenda vinnur að fjáröflun ferðarinnar og skal
gæta þess að nýta veturinn vel og að sem minnst truflun verði á reglulegu skólastarfi.
Safnað er í sameiginlegan sjóð og svo safnar hver og einn í sinn einkasjóð. Fyrir hverja
fjáröflun skal ákveða hvort hagnaður eigi að fara í einkasjóð eða í sameiginlegan sjóð.
Það sem safnað er í sameiginlega sjóð er notað til að greiða jafnt niður ferðakostnað
allra sem í ferðina fara. Hætti einhver við að fara fær viðkomandi ekki greitt úr
sameiginlegum sjóði. Það sem safnað er í einkasjóð er eign safnandans og rennur
óskipt til þess að greiða ferðakostnað viðkomandi. Ef einhver kemst ekki í ferð fær sá
hinn sami persónulega eign sína að fullu endurgreidda.
Þeir sem ekki fara í ferðalag mæta í skólann og taka þar þátt í verkefnum, s.s. aðstoða á
bókasafni þá virka daga sem ferðalag stendur.
Félagsstarf nemenda
Nemendaráð
Nemendafélag er starfandi á unglingastigi. Nemendaráð er stjórn nemendafélagsins.
Hver árgangur skipar í stjórn einn aðalfulltrúa og annan til vara. Nemendaráð skipa:
10. bekkur: Anna Soffía Hauksdóttir formaður, Ingvar Steinn Ingólfsson. Karin Guttesen
og Una Lea Guðjónsdóttir.
9. bekkur: Tinna Tynes er gjaldkeri, Embla Sól Óttarsdóttir og Gunnar Dagur Einarsson.
8. bekkur: Viktoría Storm Árnadóttir og Ágústa Rós Skúladóttir.
Með nemendaráði starfa nemendur í árshátíðarnefnd, skemmti- og fjölmiðlanefnd,
skreytinganefnd, íþróttanefnd og tækni- og tónlistarnefnd. Kosningum var ekki lokið
þegar handbókin fór í prentun.
Formaður og gjaldkeri sitja fundi skólaráðs. Í skólanum er lögð mikil áhersla á að
nemendur séu ábyrgir í félagslífi skólans og skipuleggi það sem mest sjálfir.
Umsjónarkennari félagsstarfs og forstöðumaður 105 starfa náið með nemendaráði.
Opnanir er frá kl. 19:30 til 22:00.

Undantekningar: Böll og árshátíð.
Félagsmiðstöðin 105 þjónar börnum og unglingum í 5.-10. bekk í Háteigsskóla og
tilheyrir hún frístundamiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. 105 býður upp á dag- og
kvöldopnanir.Opnanir fyrir 1.10.bekk eru frá kl. 19:30 til 22:00. Opnanir miðstig: Ein
opnun á viku fyrir hvern árgang og sameiginleg opnun fyrir 5.-7. bekk á föstudögum.
Félagsmiðstöðin er staðsett í Hálsakoti. Fréttir og aðrar upplýsingar er að finna á
heimasíðu Tjarnarinnar, www.tjornin.is eða Fésbókarsíðu 105,
www.facebook.com/felagsmidstodin105.
Bergþóra Sveinsdóttir er forstöðumaður 105 í fullu starfi og auk hennar starfa 6 aðrir
starfsmenn í félagsmiðstöðinni. Netfang forstöðumanns er
bergthora.sveinsdottir@rvkfri.is og símanúmer 693-4656. Dagskráin er skipulögð af
unglingunum sem mæta í félagsmiðstöðina og þeirra hugmyndir eru teknar opnum
örmum og framkvæmdar.

Á unglingastigi er haldin árshátíð, yfirleitt síðasta miðvikudag fyrir páskaleyfi, eftir því
hvernig páskaleyfið fellur að skóladagatali. Árshátíðin er undirbúin af árshátíðarnefnd og
stjórn nemendafélags skólans með aðstoð kennara sem sinnir árshátíðarundirbúningi.
Árshátíðin hefst kl. 20:30 og stendur til kl. 24:00. Árshátíð nemenda er eina skemmtunin
sem oft er haldin utan skólans. Leggja ber áherslu á það við nemendur að þeir beiti
kröftum sínum fremur að inntaki en umgjörð árshátíðar. Ef upp kemur neysla vímuefna
verður hringt í foreldra viðkomandi og þeir beðnir um að sækja börn sín. Ef hátíðin er
haldin utan hverfis verður börnunum ekið til baka að skólanum í rútu. Nemendur setja nú
saman svokölluð árshátíðarmyndbönd. Skulu þau gerð þannig að öllum sé af þeim sómi.
Árshátíðarmyndbönd eiga að vera tilbúin viku fyrir árshátíð, þannig að umsjónarkennarar
og skólastjórnendur hafi tækifæri til að skoða þau og nemendur hafi tíma til að lagfæra
Daginn eftir árshátíð hefst kennsla á unglingastigi kl. 10:10.
Á miðstigi og yngsta stigi eru haldnar bekkjarskemmtanir á skólatíma. Þær eru ýmist
skipulagðar af kennurum eða foreldrum eða í samvinnu viðkomandi aðila.
Fjarvistir nemenda
Leyfi: Þurfi nemendur leyfi í einn til tvo daga sækja foreldrar þeirra um það til
umsjónarkennara. Allar frekari leyfisveitingar skal sækja um til skólastjóra en þó skal
fyrst leita til umsjónarkennara. Á skrifstofu og heimasíðu skólans eru eyðublöð sem
foreldrar eru beðnir um að fylla út hyggist þeir óska eftir leyfi í 3-5 daga. Leyfi sem er
lengra en ein vika er litið á sem tímabundna undanþágu frá skólasókn. Foreldrar bera
ábyrgð á námi barna sinna í slíkum leyfum. Í slíkum tilfellum kann forráðamaður að
verða boðaður á fund skólastjórnanda og umsjónarkennara þar sem fjallað er um
umsóknina. Sótt er um á sérstöku eyðublaði sem er hægt að nálgast á heimasíðu
skólans, „Tímabundin undanþága frá skólasókn“. Skólinn fjallar síðan um umsóknina og
áskilur sér rétt til að hafna henni ef ástæða þykir til, sbr. 13. gr. laga um grunnskóla.
Gera þarf forráðamönnum ljósa grein fyrir því að öll röskun á námi nemandans sem af
slíku hlýst er alfarið á ábyrgð þeirra. Mikilvægt er að allar leyfisbeiðnir berist skólanum
með góðum fyrirvara.
Veikindi: Ef nemendur eru veikir ber að tilkynna það svo fljótt sem auðið er. Foreldri
getur sjálft skráð veikindin í Mentor. Veikindi nemenda þarf að tilkynna daglega. Ef
nemendum er haldið heima vegna veðurs (sjá kafla um öryggismál) ber að tilkynna það
eins og hver önnur forföll.
Foreldrasamstarf
Á aðalfundi í september verður kosið í stjórn foreldrafélagsins og einnig fulltrúa
Samfoks. Upplýsingar þar að lútandi verða birtar á heimasíðu þegar það liggur ljóst fyrir.
Foreldrafélag: Foreldrafélagið hefur það að meginmarkmiði að vera starfsvettvangur
foreldra sem eiga börn í skólanum, efla samstarf heimila og skóla og stuðla að sem
bestum uppeldis- og menntunarskilyrðum fyrir nemendur. Foreldrar þurfa í auknum mæli
að taka þátt í mótun skólasamfélagsins og taka þátt í því með kennurum að koma
markmiðum skólastarfsins í framkvæmd. Foreldrar þurfa að taka höndum saman til að
tryggja börnum sem best uppeldisskilyrði og almenna velferð. Þegar foreldrar ná að stilla
saman strengi sína í uppeldismálum og samstaða næst með foreldrum og
starfsmönnum skólans, þá aukast líkur á því að börnin okkar verði eins heilsteyptir
einstaklingar og kostur er. Samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmu trausti, virðingu og
samábyrgð. Foreldrafélagið leggur mikla áherslu á að hvers konar forvarnir gegn
fíkniefnum byrji heima og að grasrótarsamstaða foreldra skili mestum árangri. Fulltrúar
stjórnar foreldrafélags sitja reglulega fundi með skólastjóra. Stjórn foreldrafélagsins tekur
virkan þátt í starfi skólaráðs og velur tvo fulltrúa úr stjórn til að sitja fundina ásamt

tveimur til vara. Skólaráðið er hluti af stjórnskipulagi skólans og er helstu verkefnum lýst
á bls. 24.

Bekkjarfulltrúar:
Hlutverk bekkjarfulltrúa er að
- stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan hvers bekkjar.
Bekkjarfulltrúar eru kosnir af foreldrum eða tilnefndir í samráði við fyrri bekkjarfulltrúa.
Æskilegt er að bekkjarfulltrúar séu minnst tveir fyrir hvern bekk og að einungis sé
skipt um annan bekkjarfulltrúann í hvert sinn, þannig að þeir sitji tvö ár í senn.
- kalla saman foreldra barnanna í bekknum eigi sjaldnar en tvisvar á ári, í fyrra skiptið í
upphafi skólaárs, eigi síðar en í lok septembermánaðar. Þá ræðir hann við foreldra
um markmið og framkvæmd bekkjarstarfs á komandi vetri. Fyrir þann fund undirbýr
hann kosningu eftirmanns síns, hafi hann ekki verið kosinn á síðasta fundi að vori.
- vera tengiliður umsjónarkennara við foreldra og er ætlað að tryggja gott samstarf þar
á milli. Hann skipuleggur almennan foreldrafund í samvinnu við bekkjarkennara í
upphafi skólaárs. Á þeim fundi eru lagðar línur fyrir bekkjarstarfið.
- vera reiðubúinn til að aðstoða kennarann við að skipuleggja þátttöku foreldra í
skólastarfinu, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, starfskynningu og heimsóknir
foreldra í bekkinn.
- vera tengiliður foreldra við kennarann og kemur sjónarmiðum þeirra á framfæri þegar
þess gerist þörf.
- vera tengiliður foreldra innbyrðis, sendir út bekkjarlista með símanúmerum og nöfnum
barnanna, einnig nöfnum foreldra ef þeir óska þess og skólinn sér ekki um það.
- hafa frumkvæði að því að sem flestir foreldrar séu virkir í bekkjarstarfinu. Best er að
skipta verkefnum með foreldrum í upphafi skólaárs, t.d. foreldrarölt og umsjón
bekkjarskemmtana. Gott er að mynda hópa nokkurra foreldra til að vinna verkefnin.
- safna í bekkjarmöppu gögnum um foreldrastarf hvers vetrar, svo sem fundargerðum,
myndum og öðru sem gaman er að eiga til seinni tíma og fyrir nýja bekkjarfulltrúa til
glöggvunar á starfi bekkjarins og skemmtunum.
- vera tengiliður foreldra við stjórn foreldraráðs foreldrafélagsins, tekur þátt í fundum
þess og miðlar upplýsingum í báðar áttir.
- hlusta eftir sjónarmiðum nemenda varðandi bekkjarstarf og bekkjaranda. Gott er t.d.
að nemendur taki þátt í einum foreldrafundi á hverju ári þar sem málin eru rædd.
Árvissir atburðir: Aðalfundur í september. Tveir fulltrúaráðsfundir með bekkjarfulltrúum
og stjórn. Opnir fræðslufundir á hverju skólaári. Ljósmyndataka í bekkjum. Vorhátíð fyrir
allan skólann. Fundir með fulltrúum foreldra, nemenda og kennara. Upplýsingar um nöfn
bekkjarfulltrúa má finna á heimasíðu skólans.
(Upplýsingar frá foreldrafélaginu.)
Foreldraviðtöl
Sérstakir foreldraviðtalsdagar eru tvisvar sinnum á skólaári. Foreldrar velja sjálfir
viðtalstíma í Mentor. Þeir sem eiga fleiri en eitt barn geta skráð sig í röð viðtala. Ef óskað
er eftir viðtali við sérgreinakennara er það skráð í athugasemdareit. Umsjónarkennari
kemur þá upplýsingum á framfæri við sérgreinakennara. Lengd viðtala eru nál. 20
mínútur. Óski foreldri að breyta viðtalstíma þarf hann að leggja fram þá ósk með að
minnsta kosti sólarhrings fyrirvara. Þessir viðtalstímar eru fyrst og fremst ætlaðir til þess
að ræða líðan og stöðu nemanda í skólanum. Vilji foreldri ræða við kennara utan
þessara viðtalsdaga getur hann notað sér viðtalstíma kennara sem er einu sinni í viku.
Einnig er hægt að koma skilaboðum til kennara utan þess tíma.
Forvarnir
Megininntak forvarnarstefnu Háteigsskóla er að starfið í skólanum sé þannig að það
stuðli að góðum aga og vellíðan. Góður agi, vellíðan og ábyrg þátttaka er besta forvörnin

gagnvart þeim hættum sem steðja að ungmennum í dag. Það er meginverkefni skólans
að skapa umhverfi og aðstæður til að þroska jákvæða og skapandi einstaklinga sem
velja þá leið í lífinu sem verði þeim til farsældar og hamingju. Mikilvægt er að halda
upplýsingum um áhættuhegðun að nemendum í grunnskóla. Farsælir, sterkir
einstaklingar velja sér heilbrigt líf.
Tryggt hefur verið síðastliðin ár að líðan sé sérstaklega tekin á dagskrá í bekkjum með
því að gera könnun á líðan nemenda í lok október. Niðurstaðan er síðan kynnt með
umræðu í samráði, á kennarafundi og í skólaráði, auk úrvinnslu með einstökum
umsjónarkennurum. Þessi könnun er stöðug áminning til að vekja umræðuna og bendir
okkur einnig á nemendur sem hugsanlega verða fyrir óeðlilega miklu áreiti og nemendur
sem áreita óeðlilega mikið.
Ýmsar venjur sem tengjast forvörnum hafa lengi verið viðhafðar í Háteigsskóla. Þetta
eru venjur í sambandi við úrvinnslu áfengis- og reykingavanda.
Líðan og sjálfstyrking er stöðugt verkefni á öllum stjórnunar- og umsýslustigum innan
skólans. Líðan og sjálfstyrkur nemenda er forsenda fyrir öllu námi og árangri í lífinu.
Þess vegna er líðan á dagskrá í samstarfi kennara, á fundum skólastjóra og á
stigsfundum.
Sjá einnig kafla um eineltisáætlun bls. 9-10 og forvarnarstefnu á heimasíðu skólans.
Frídagar nemenda
Nemendur eiga frí í skólanum á starfsdögum og að sjálfsögðu á vetrarfrísdögum, í jólafríi
og páskafríi. Frístundaheimili er lokað í vetrarfríum; annars er það opið alla virka daga
nema annað sé tekið fram. Sjá nánar skóladagatal í miðopnu.
Frístundaheimili SFS – sími: 411-5580 / 663-6102
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur rekur Halastjörnuna, frístundaheimili Háteigsskóla,
og býður upp á fjölbreytt frístundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6 - 9 ára barna
lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast
í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsfólk frístundaheimilanna
leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sjálfstæðar
skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður. Lögð er áhersla á að
foreldrasamstarf sé virkt og ánægjulegt og að foreldrar hafi tök á að kynna sér og hafa
áhrif á starfið í frístundaheimilinu. Á heimasíðu Halastjörnunnar,
http://tjornin.is/halastjarnan/, er að finna margvíslegar upplýsingar um starfið og eru
foreldrar hvattir sérstaklega að kynna sér þær. Sótt er um vistun á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.rvk.is undir Rafræn Reykjavík. Upplýsingar um verðskrá er að
finna þar. Segja þarf upp vistun fyrir 15. hvers mánaðar til að taka gildi næstu
mánaðamót. Aukalega er greitt fyrir vistun frá kl. 8:00 til 13:30 á starfsdögum kennara,
foreldraviðtalsdögum og í jóla- og páskafríi. Í þeim tilfellum þarf að skrá barn
sérstaklega. Frístundaheimilin eru opin eins og venjulega á skertum dögum skólans.
Skólastjóri Háteigsskóla og forstöðumaður Halastjörnunnar í Háteigsskóla funda
reglulega um málefni sem varða Halastjörnuna og skólann. Einnig mætir fulltrúi
Halastjörnunnar reglulega á fundi yngsta stigs skólans. Nánari upplýsingar veitir
forstöðukona, Guðrún Ösp Sigurmundardóttir, s. 411-5581, Jakob Stakowski, aðstoðarforstöðumaður, s. 411-5582 eða Steinunn Grétarsdóttir, deildarstjóri barnastarfs
Tjarnarinnar, s. 411-5700.
Jólahald
Jólaskemmtun á yngsta stigi og miðstigi fer fram 20. desember.
1. – 4. bekkur: Nemendur mæta í stofur kl. 11:40. Sparinesti borðað o.fl.
. Gengið í kringum jólatré kl. 13:10. Skóla lýkur kl. 13:40.

5. – 7. bekkur: Nemendur mæta í sínar stofur kl. 10:00. Um kl. 11:30 er gengið kringum
jólatréð. Skóla lýkur um kl. 12:00.
8. – 10. bekkur: Á unglingastiginu sjá nemendur um að skipuleggja hátíðarstund. Seinni
partinnn er hátíðardagskrá og svo jólaball á eftir.
Kennsla í íslensku sem öðru máli
Nemendur, sem koma frá útlöndum og kunna íslensku illa eða ekki, fá kennslu í íslensku
sem öðru máli. Markmiðið er að gefa nemendum eins góðan grunn og hægt er í
íslensku. Aðstandendur fá upplýsingar um starf skólans í foreldraviðtali með aðstoð
túlks, ef þörf er á. Theodóra Skúladóttir er verkefnastjóri sérkennslu og skipuleggur
starfið í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og umsjónarkennara. Erlendir
foreldrar geta nálgast upplýsingar um grunnskóla
Kynning fyrir foreldra
Dagana 6. – 13. september er foreldrum boðið í kynningu í skólanum. Tilgangurinn er
bæði fræðsla og samvera. Handbók foreldra og nemenda skólans er yfirfarin og
námskrá bekkjarins kynnt. Farið er yfir námsefni vetrarins og þær áherslur og væntingar
sem kennarar hafa til vinnu nemendanna. Kynnt er skipulagið í skólanum, t.d. varðandi
nesti og mat, sérgreinakennslu, skráningar og mætingar. Í samráði við foreldrafélag
skólans eru bekkjarfulltrúar kosnir á kynningarfundunum.
Leiklist
Menntun í leiklist snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki síður
um læsi á leiklist í víðu samhengi og á að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér,
mannlegu eðli og samfélagi. Í leiklist fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor
annarra og prófa sig áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu
umhverfi skólastofunnar. Hún styður nemandann í að tjá, móta og miðla hugmyndum
sínum og tilfinningum sem hann mögulega fær ekki útrás fyrir á öðrum vettvangi. Leiklist
er á stundaskrá allra nemenda í 5. til 7. bekk, ýmist sem fastur liður á stundaskrá eða í
formi námskeiðs. Einnig er boðið upp á leiklist sem valgrein á unglingastigi.
Lestrarþjálfun
Það verður aldrei nægjanlega undirstrikað hve lestrarþjálfun er mikilvæg fyrir
framtíðarnám barnanna. Mikilvægt er að samvinna náist við foreldra um heimalestur, því
kennarar ná ekki að sinna lestrarþjálfun allra nemenda í því mæli sem til þarf.
Hvað geta foreldrar gert?
- Fylgjast með heimanámi barnanna, láta þau lesa heima daglega og stuðla að áhuga
fyrir lestri.
- Ræða við þau um lestrarnámið, gera þau meðvituð um hvernig þau lesa, hvaða
aðferðum þau beita og reyna smám saman að stuðla að sjálfstæðum lestri.
- Reyna að skapa rólegt andrúmsloft í kringum lesturinn, vera hvetjandi og veita umbun
(t.d. hrós eða verðlaun þegar ákveðnum áfanga er náð).
- Aðstoða börnin við að velja viðráðanlegt lesefni sem höfðar til þeirra svo minni líkur
verði á að þau gefist upp (stuttar bækur, með stóru/skýru letri, myndir o.fl.)
- Stuðla að aukinni ritun, t.d. að skrifa orð úr heimalestri, skrifa innkaupalista, boðslista,
bréf til vina.
- Lesa fyrir þau lesefni sem þau geta ekki lesið til að auka við orðaforða og bæta
máltilfinningu.
- Vera í góðu sambandi við kennara og leitast við að sýna jákvætt viðhorf til skólans og
námsefnisins í viðurvist barnanna, en beina umkvörtunum til starfsmanna skólans.
Þegar barn greinist með dyslexíu er mikilvægt að leggja áherslu á að það sé skýring á
því að lesturinn (stafsetning, erlend tungumál) gangi ekki eins vel og hjá mörgum öðrum,

en ekki afsökun til að sleppa við að lesa. Nemendur með dyslexíu þurfa að leggja mun
harðar að sér við lestur og mega helst aldrei stoppa því þá fer þeim oftast aftur.
Gott er að líkja lestrarferlinu við íþróttir - það næst ekki árangur nema að æfa.

Mannréttindastefna
Mannréttindastefna Háteigsskóla fylgir ákvæðum Mannréttindastefnu Reykjavíkur frá
2016.
• „Mannréttindastefnan er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar manneskjur
fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða,
stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar,
heilsufars eða annarrar stöðu“. (Mannréttindastefna Reykjavíkur)
• Innan skólans er þess gætt að nemendum og starfsfólki sé ekki mismunað út frá þeim
þáttum sem Mannréttindastefna Reykjavíkur tekur til.
• Mannréttindamál eru á dagskrá í lífsleikni í öllum bekkjum.
Mentor
Mentor er forrit á internetinu sem heldur utan um nemenda- og starfsmannaskráningu í
skólanum. Kennarar skrá ástundun nemenda sinna og margir setja inn námsáætlanir og
aðrar tilkynningar. Að auki er hægt að skoða bekkjarlista, námsmat og stundaskrár og
að senda tölvupóst á aðra foreldra bekkjarins eða kennara. Svokallaðir „Annó“-hópar
gefa möguleika á að senda tölvupóst á allan árganginn. Foreldrar geta einnig tekið þátt í
umræðum innan síns árgangs á svokölluðu „Umræðutorgi“. Ástundun nemenda í 5. –
10. bekk er send aðstandendum á um fimm vikna fresti, en allir forráðamenn og
nemendur hafa aðgang að Mentor og geta þess vegna skoðað ástundun barna sinna og
námsáætlanir hvenær sem er.
Minningarsjóður Magneu
Minningarsjóður Magneu Hrannar Stefánsdóttur kennara var stofnaður 8. maí 2012.
Tilgangur sjóðsins er að veita útskriftarnemendum í 10. bekk verðlaun fyrir
framúrskarandi námsárangur. Tilgangi sínum mun sjóðurinn ná með frjálsum framlögum
frá velunnurum skólans, bæði einstaklingum og lögaðilum. Ber sjóðurinn ábyrgð á
skuldbindingum sínum og er óháður öðrum. Veitir sjóðurinn viðtöku styrkjum og öðrum
fjárframlögum en tekur ekki lán. Stjórn sjóðsins má ráðstafa tekjum og eignum sjóðsins í
samræmi við megintilgang sjóðsins. Starfsreglur sjóðsins eru á heimasíðu skólans.
Móttaka nýrra nemenda
Þegar nýir nemendur koma í skólann er þeim og forráðamönnum þeirra sýnt
skólahúsnæðið. Einnig er kynnt sú þjónusta sem er í boði, svo sem skóladagvist, matur í
hádegi, mjólkuráskrift o.fl. Gögn eins og stundaskrá og handbók foreldra eru afhent. Ef
mögulegt er, er farið í heimsókn í nýja bekkinn og væntanlegur umsjónarkennari kynntur.
Að lokum er nemanda tilkynnt hvenær og hvar hann á að mæta þegar hann byrjar í
skólanum. Upplýsingar þurfa að koma frá forráðamanni ef barnið á við vanda að stríða,
til dæmis heilsufarslegan, námslegan eða félagslegan. Umsjónarkennari getur boðað
foreldra í innritunarviðtal ef hann sér ástæðu til. Félagsráðgjafi kallar börnin til sín og
spjallar við þau til að heyra hvernig þeim gengur og hvernig þeim líði í nýjum skóla. Þeim
verður svo boðið að leita til félagsráðgjafa eftir þörfum.
Mötuneyti
Í skólanum er starfrækt mötuneyti fyrir nemendur og starfsfólk. Kennarar í 2. – 7. bekk
fylgja sínum bekkjum í matsalinn og fylgjast með að allt gangi vel. Nemendur í 1. bekk
matast í skála með aðstoð kennara sinna. Nemendur í 8. – 10. bekk hafa aðstöðu til
þess að neyta matar í skála í unglingarými og á göngum þar fyrir framan.
Mikil áhersla er lögð á góða hegðun og fallega borðsiði. Ef nemendur sýna ítrekað
óviðeigandi hegðun í hádegismat áskilur skólinn sér rétt til að segja upp mataráskrift
þeirra.

Námsmat
Námsmat skólans fer fram með margvíslegum hætti. Verkefni og vinna nemenda eru
metin og nemendur taka próf, en þeim fjölgar eftir því sem nemendur verða eldri.
Nemendur 1. – 3. bekkjar, 5. – 6. bekkjar og 8. og 9. bekkjar fá rafrænt námsmat með
umsögnum tvisvar á ári. Nemendur 4., 7. og 10. bekkjar fá rafrænt námsmat í janúar, en
útprentað í júní með bókstöfunum A-D.
Nemendaverðlaun
Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur hefur staðið fyrir nemendaverðlaunum síðustu sex
ár.
Markmið þeirra er að hvetja nemendur til að leggja sig enn betur fram til að skara fram úr
í námi, í félagsstarfi eða í skapandi starfi.
Hver grunnskóli tilnefnir einn nemanda en starfsmenn skóla, foreldrafélag og foreldraráð
svo og nemendaráð eru hvött til að taka þátt í vali innan skólans. Nemendaverðlaunin
eru ekki bundin ákveðnum aldri, þannig kemur nemandi úr yngri deildum jafnt til greina
og þeir sem eldri eru og framlag nemandans getur verið af fjölbreyttu tagi. Nemendur
sem tilnefndir eru, einn frá hverjum skóla, fá allir bókagjöf og viðurkenningarskjal skólaog frístundaráðs.
Nemendaverðlaunin geta m.a. verið veitt fyrir:
● Góðan námsárangur, almennt eða í tiltekinni grein.
● Góðar framfarir í námi, almennt eða í tiltekinni grein.
● Virkni í félagsstarfi, að vera jákvæð fyrirmynd, að sýna frumkvæði eða
leiðtogahæfileika.
● Frábæra frammistöðu í íþróttum eða listum, s.s. skák, boltaíþróttum, frjálsum
íþróttum, dansi, myndlist, tónlist.
● Listsköpun eða tjáningu í skólastarfi, s.s. í myndlist, tónlist, leiklist, handmennt, dansi,
upplestri.
● Félagslega færni, samskiptahæfni og sérstakt framlag til að bæta
bekkjaranda/skólaanda.
● Nýsköpun og/eða hönnun, s.s. smíði, hannyrðir, tæknimennt.
Nemendaverðlaun eru veitt af formanni skóla- og frístundaráðs og fer athöfnin fram í maí
ár hvert.

Nemendaverndarráð
Í Háteigsskóla starfar nemendaverndarráð. Fundir í ráðinu eru annan hvern mánudag kl.
14:30. Skólastjóri stjórnar fundum. Námsráðgjafi er ritari funda. Auk þeirra sitja fundi
sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur, verkefnastjóri sérkennslu, aðstoðarskólastjóri,
deildarstjóri og aðrir þeir er koma að málum hverju sinni. Unglingaráðgjafi ÞVMH situr
annan hvern fund.
Hlutverk ráðsins er að veita ráðgjöf og samræma skipulag og þjónustu við nemendur á
sviði heilsugæslu, námsráðgjafar og sérfræðiþjónustu. Þeir sem skipa
nemendaverndarráð skipta með sér verkum við úrvinnslu mála. Hinir tíðu fundir tryggja
það að mál sem tekin eru til meðferðar hverju sinni fái einhverja úrlausn. Fyllsta trúnaðar
er gætt um þau mál sem fjallað er um í ráðinu.
Óski foreldrar eða kennarar eftir því að málefni nemenda verði tekin fyrir á fundi þarf að
senda inn skriflega beiðni til skólastjóra þar sem fram kemur ástæða fyrir beiðninni.
Eyðublöð er hægt að fá hjá ritara skólans. Umsjónarkennarar bera ábyrgð á að kynna
mál nemenda sinna. Nemendaverndarráð er jafnframt áfallaráð skólans.
Nestismál
Mikilvægt er að foreldrar sjái til þess að nemendur hafi hollt nesti með sér í skólann dag
hvern. Næring og hvíld eru undirstaða þess að nám geti farið fram í skólanum.
Staðgóður morgunverður og hollt nesti leggja grunninn að farsælu starfi. Öllum
nemendum býðst áskrift að heitum hádegismat sem er eldaður í skólanum. Þeir
nemendur sem eru í mataráskrift ættu að vera með létt nesti til að borða í nestistíma að
morgni, t.d. ávöxt og grænmeti. Einungis er leyfilegt að hita brauð í hádegishléi. Um
þessi mál er einnig fjallað í skólareglum. Hafi nemendur sælgæti eða gosdrykki um hönd
í skólanum er það tekið af þeim og þeir fá það ekki aftur.
Í frímínútum kl. 9:50-10:10 og í hádegi gefst nemendum 8.-10. bekkjar kostur á að kaupa
jógúrt, mjólk, ávexti, samlokur og langlokur í söluopi. Allir nemendur geta keypt mjólk í
áskrift.
Netpóstur og tölvumál
Allir nemendur og starfsmenn skólans hafa aðgang að netfangi og netpósti í gegnum
heimasíðu skólans. Guðfinna Hákonardóttir er í hlutastarfi sem verkefnastjóri í tölvu- og
upplýsingatækni.
Óskilamunir
Á hverju ári safnast fyrir föt, handklæði, töskur og ýmislegt annað sem nemendur hafa
týnt. Mikilvægt er að þeir læri að ganga vel um fatahengi, búningsklefa og aðra staði til
að minnka líkur á því að hlutir týnist. Einnig eru aðstandendur beðnir um að merkja allt
sem tilheyrir börnunum. Allt sem er merkt á að vera hægt að koma til barnanna eða
kennara þeirra. Annars er óskilamunum safnað saman og þeir auglýstir.
Persónuvernd
Frumvarp dómsmálaráðherra til nýrra laga um persónuvernd og vinnslu
persónuupplýsinga tók gildi 15. júlí 2018.
Markmið laganna er að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við
grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og hefur
Persónuvernd eftirlit með framkvæmd laganna.
Lögunum er ætlað að færa íslenska löggjöf til samræmis við nýja
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins, sem kom til framkvæmda í aðildarríkjum
sambandsins þann 25. maí sl.
Persónuverndarstefna Háteigsskóla verður gerð veturinn 2019 – 2020.

Próf
Frávik vegna prófatöku: Beiðni um frávik vegna prófa verður að fylgja staðfesting
sérfræðings á viðkomandi sviði s.s. læknis, sálfræðings eða sérkennara, þar sem fram
kemur ástæða fráviksbeiðninnar. Í engum tilvikum á að óska eftir beiðni um frávik án
röksemda. Frávik geta til dæmis falist í því að auðvelda nemanda skilning á prófi, gefa
honum lengri tíma eða betra næði til að taka prófið.
Taki nemandi á unglingastigi ekki lokapróf í námsgrein er þess getið á vitnisburðarblaði.
Einnig ef nemandinn hefur verið með annað námsefni en jafnaldrarnir.
Samræmd könnunarpróf: Í 4. og 7. bekk eru samræmd könnunarpróf í stærðfræði og
íslensku í september. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur séu sérstaklega undirbúnir fyrir
prófin enda eiga þau að vera hluti af hefðbundnu skólastarfi. Í prófum fyrir nemendur 4.
bekkjar er tekið mið af aðalnámskrá grunnskóla fyrstu þrjú skólaárin og fyrir 7. bekk eru
markmið sex síðustu skólaára lögð til grundvallar. Í mars munu nemendur 9. bekkjar
taka samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku.
Í 4. bekk taka prófin 70 mínútur. Að prófunum loknum er kennsla samkvæmt stundaskrá.
Í 7. bekk taka prófin 80 mínútur. Að prófum loknum fara nemendur heim.
Þá daga sem 9. bekkingar taka prófin er ekki annað á dagskrá nemenda og fara þeir
heim að prófum loknum.
Skv. bréfi frá Menntamálaráðuneytinu verða samræmd könnunarpróf á skólaárinu sem
hér segir:
Fimmtudagur 19. september
íslenska í 7. bekk
Föstudagur 20. september
stærðfræði í 7. bekk
Fimmtudagur 26. september
íslenska í 4. bekk
Föstudagur 27. september
stærðfræði í 4. bekk
10., 11. og 12. mars 2020
íslenska, stærðfræði og enska í 9. bekk .
Í skólanum fara kennarar og skólastjórnendur yfir niðurstöður samræmdra prófa og
leitast við að vinna í samræmi við niðurstöður þeirra. Eftir atvikum hefur umsjónarkennari
samband við foreldra.
Menntamálastofnun útbýr og sendir skólunum framfarastuðul sem sýnir hvernig
nemendum hefur reitt af í íslensku og stærðfræði á milli 4., 7. og 9. námsárs.
Samstarf heimila og skóla
Hluti af farsælu skólastarfi er gott samband og samstarf heimila og skóla. Oftar en ekki
er það grundvöllur þess að leysa hin ýmsu mál sem upp koma í daglegu starfi. Það er
því allra hagur að sem best takist til og rækta megi samband sem byggist á trausti og
virðingu. Samstarf skólans og heimilanna í hverfinu hefur verið mikið á undanförnum
árum og er stefnt að því að styrkja það enn frekar. Skólinn hefur þá stefnu að upplýsa
nemendur og foreldra um starf skólans og gefur m.a. í því skyni út
fréttabréfið Háteig. Reynt er í sama tilgangi að hafa handbók foreldra eins ítarlega og
kostur er. Fyrir foreldra af erlendum uppruna er hægt að fá upplýsingahefti um
grunnskóla Reykjavíkur á ýmsum tungumálum á skrifstofu skólans. Einnig er skólinn
með heimasíðu þar sem upplýsingum er komið á framfæri. Veffangið er
http://hateigsskoli.is. Umsjónarkennarar gefa út bekkjarnámskrár sem lýsa tilhögun
starfs í bekkjum yfir veturinn. Hægt er að hafa samband við umsjónarkennara í
viðtalstímum þeirra og stjórnendur á skrifstofutíma. Ritarar taka einnig skilaboð til
starfsmanna skólans. (Sjá einnig foreldrasamstarf)
Samstarf við leikskóla

Samstarf hefur verið milli skólans og leikskólanna Nóaborgar, Stakkaborgar og Klambra
um heimsóknir barnanna. Yngstu nemendur skólans hafa heimsótt leikskólana og elstu
leikskólabörnin hafa komið í heimsókn í skólann og svo hafa leikskólabörnin mætt með
foreldrum sínum í kynningu í maí. Kennarar skólanna skiptast á heimsóknum og kynna
sér starfið á öðrum skólastigum.
Sértækur vandi nemenda
Nemendur með sértækan vanda þurfa sérstaka þjónustu. Vanda sumra er hægt að
leysa að hluta til með læknisfræðilegum aðferðum. Vandi annarra verður einungis
leystur með tillitssemi og einstaklingsúrræðum. Það er því fyrsta skilyrði að starfsmenn
skólans, svo sem umsjónarkennarar, kennarar og aðrir sem koma að uppeldi barnsins,
þekki til hins sértæka vanda. Háteigsskóli vill veita þessum nemendum eins góða
þjónustu og kostur er á hverju sinni.
Skilaboðaskjóðan
Kennarar elstu nemenda leikskólanna í hverfinu ásamt kennurum 1. bekkjar skipuleggja
gagnkvæmar nemendanna. Þetta verkefni hófst haustið 2006 og hefur verið óslitið
síðan. Tilgangur heimsóknanna er að börnin kynnist innbyrðis og að leikskólabörnin
verði örugg í Háteigsskóla og einnig að kennararnir kynnist og deili vinnubrögðum og
þekkingu sín á milli. Á haustönn heimsækja 1. bekkingar leikskólana, Nóaborg,
Stakkaborg og Klambra og einnig heimsækja elstu börn leikskólanna hvert annað. Þegar
jólin nálgast þá hittumst við í skólanum og syngjum saman. Eftir áramót heimsækja
leikskólabörnin heimsækja okkur í Háteigsskóla og kynnast starfinu hér. Um vorið er
sameiginleg skemmtun á sal og endað með leikjum á Klambratúni.
Skólaleikar Vals
Að vori hefur íþróttafélagið Valur staðið fyrir Skólaleikum Vals fyrir miðstigsnemendur.
Þar keppa Austurbæjar-, Hlíða- og Háteigsskóli í óhefðbundnum íþróttagreinum, eins og
„dodgeball“, reiptogi, boðhlaupi og körfuboltaskotkeppni. Leikarnir fara fram í
Valsheimilinu og eru foreldrar velkomnir.
Skólanámskrá
Námskrá skólans er í sífelldri endurskoðun. Á hverju hausti er gefin út ný skólanámskrá.
Hún er sett saman úr þremur hlutum: Handbók starfsmanna (starfsáætlun og hagnýt
atriði), handbók foreldra og nemenda og bekkjarnámskrám.
Skólaráð
Við Háteigsskóla starfar skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og
skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun
sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun,
rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir
um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg
ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri
velferð nemenda. Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða
starfsfólks skóla. Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, einum
fulltrúa kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur
fulltrúum nemenda úr nemendaráði og tveimur fulltrúum foreldra úr stjórn foreldrafélags,
auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur
að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi
foreldra. (Skv. 8. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 frá 12. júní 2008 og reglugerð frá 4.
desember sama ár)
Skólasafn

Skólasafn Háteigsskóla er á miðhæð B-álmu.
Safnið er opið frá kl. 8:20 nema á föstudögum opnar kl. 9:10. Á mánudögum lokar
kl.13:00 annars er opið til 14:20. Nemendur þurfa alltaf að ganga snyrtilega og hljóðlega
um safnið. Þegar kennsla er á safninu nýta nemendur sjálfsafgreiðslu við bókaskil og
útlán
Útlán: Ætlast er til að hver nemandi hafi tvær bækur að eigin vali fyrir daglegan lestur,
eina í skólastofu og aðra til heimalesturs. Að auki geta nemendur fengið lánaðar
fræðibækur í tengslum við nám og áhuga eða sögubækur samkvæmt tilmælum kennara.
Foreldrar eru velkomnir á safnið til að fá lánaðar bækur. Útlánatími er yfirleitt einn
mánuður. Á síðunni leitir.is er hægt að kanna hvaða göng eru til og skoða hvaða gögn
nemendur eru með í láni. Ef gögn skemmast eða glatast er mikilvægt að tilkynna það.
Heiða Rúnarsdóttir kennari og upplýsingafræðingur hefur umsjón með safninu.
Skólastig
Skólanum er skipt í þrjú stig, 1. – 4. bekk sem er yngsta stig, 5. – 7. bekk sem er miðstig
og 8. – 10. bekk sem er unglingastig. Fundað er reglulega á stigunum um fagleg málefni
stigsins. Guðrún Helga Sigfúsdóttir er deildarstjóri 1. – 7. bekkjar og Svava Arnórsdóttir
er verkefnastjóri 8. – 10. bekkjar.
Stoðþjónusta
Stoðþjónustan heldur fundi annan hvern mánudag og einn þriðjudag í mánuði. Á fundum
stoðþjónustunnar er fjallað um samræmingu á sérkennslu og þjónustu við nemendur
með sértækan vanda. Markmið þjónustunnar er að samræma vinnu þeirra sem koma að
þessum verkefnum þannig að tími og starfskraftar nýtist sem best. Vinnusvæði og
starfskrafta verður að samnýta til að ná þessum markmiðum.
Verkefnastjóri sérkennslu stýrir samræmingu stoðþjónustunnar á fundum. Auk
verkefnastjóra sitja eftirtaldir fundi: Sérkennarar, þroskaþjálfi, námsráðgjafi og
stuðningsfulltrúar.
Stóra upplestrarkeppnin
Nemendur 7. bekkjar hafa tekið þátt í Stóru upplestrarkeppninni og hafa æft sig í
upplestri frá og með Degi íslenskrar tungu. Almennar leiðbeiningar um keppnina fá
umsjónarkennarar í hendur. Einnig er hægt að nálgast þær á veffanginu
http://upplestur.hafnarfjordur.is/. Umsjónarkennarar bekkjanna ákveða hvort þeir taki þátt
og hafa umsjón með framkvæmd og æfingum. Mikilvægt er að virkja aðstandendur
barnanna til æfinga heima. Áður en lokahátíð fer fram er haldin um klukkustundarlöng
keppni í skólanum til að velja fulltrúa skólans. Aðstandendum barnanna er boðið að vera
viðstaddir. Valdir eru tveir fulltrúar skólans og einn til vara.
Strætisvagnamiðar (reglur settar 20. janúar 2003)
Reglur um afhendingu farmiða með Strætó bs til nemenda í grunnskólum Reykjavíkur:
1. gr. Nemendur sem sækja skóla í sínu hverfi eiga þess kost að fá ókeypis farmiða sé
vegalengdin frá heimili að skóla a.m.k. 1,5 km. Miðað er við skemmstu gönguleið.
Afhenda skal ókeypis farmiða þeim nemendum sem samkvæmt fyrirmælum frá
Skóla- og frístundasviði sækja skóla utan hverfis og skulu viðmiðunarmörk vera
hin sömu.
2. gr. Nemendur sem að eigin ósk sækja skóla utan síns hverfis fá ekki ókeypis
farmiða. Þó er heimilt að afhenda þeim nemendum, sem flust hafa milli
skólahverfa, en óska eftir að sækja sinn fyrri skóla út yfirstandandi skólaár,
ókeypis farmiða að hálfu.

3. gr. Þurfi nemendur að sækja lögboðna kennslu utan skólahverfis skal afhenda þeim
ókeypis farmiða ef vegalengdin er a.m.k. 1,5 km og ef ekki er séð fyrir flutningi
með öðrum hætti.

Sund
Skólasund verður á fimmtudögum og föstudögum í sundlaugunum í Laugardal.
Nemendur í 4. bekk eru í sundi allan veturinn og eru tímar þeirra á stundaskrá. Aðrir
nemendur (1.-3. bekkur) eru ýmist í sundi á haust- eða vormisseri. Nemendum er ekið
milli laugar og skóla. Á föstudagsmorgnum verða nemendur í 4. bekk að vera mættir
aðeins fyrr en venjulega því rútan fer frá skólanum kl. 8:15. Nemendur 1., 2. og 3.
bekkjar fara úr kennslustundum frá umsjónarkennurum. Starfsmaður skólans fylgir
nemendum 1.-4. bekkjar í rútunni milli laugar og skóla.
Föstudagur – yngsta stig:

Kl.
Frá skóla Frá sundstað Haustmisseri
Vormisseri
8:30 – 9:10
8:15
9:25
3.GHJ
3:SÓ
9:10 – 9:50
8:55
10:05
1. KR
1. EIS
10:10 – 10:50
9:55
11:05
2. EBE
2. GM
10:50 – 11:30
10:35
11:45
4. IRB (allt skólaárið)
11:40 – 12:20
11:25
12:35
5.LBH
13:00 – 13:40
12:45
13:55
4. GBJ (allt skólaárið)
Að gefnu tilefni til foreldra nemenda í 1. – 4. bekk:
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu skólans ef börnin fara beint á sundstað og taka því
ekki sundrútuna. Þetta á aðeins við um nemendur sem eru í sundi í fyrstu kennslustund
á föstudagsmorgnum.
Einnig þarf að hafa í huga að ef þið þurfið, einhverra hluta vegna, að sækja börnin á
sundstað þá er nauðsynlegt að láta þann starfsmann sem fylgir börnunum milli
sundstaðar og skóla vita af því.
Fimmtudagur - miðstig:

Kl.
Frá skóla
Haustmisseri
Vormisseri
8:30 – 9:10
5. GLG
5. HMÞ
9:10 – 9:50
8:55
6. DM
6.KG
10:10 – 10:50
9:55
7. drengir
7. stúlkur
Stúlkur í 8. bekk eru í sundi á haustönn og drengir á vorönn. Nemendur í 9. bekk eru
í sundi á haustönn og eru tímar þeirra skráðir á stundatöflu. 10. bekkur er síðan á
vorönn.
Föstudagur - unglingastig:

Kl.
13:40 – 14:20
14:30 – 15:10
15:10 – 15:50

Frá skóla
13:25
14:15
14:55

Haustmisseri
8. b. stúlkur
9. b. stúlkur*
9. b. drengir*

Vormisseri
8. b. drengir
10.b. stúlkur**
10.b. drengir**

*Skipti verða á hópunum á miðju tímabili, þ.e. 18. október fara stúlkur í 9. bekk í seinni
tímann og drengir í 9. bekk í þann fyrri.
Fyrra tímabil: 23. ágúst – 11.október. Seinna tímabil: 18. október. – 10. janúar.
** Skipti verða á hópunum á miðju tímabili, þ.e. 20. mars fara stúlkur í seinni tímann og
drengir í þann fyrri. Fyrra tímabil: 17. janúar. – 13. mars. Seinna tímabil: 20. mars – 29.
maí.
----------

Teymi
Þegar barn býr við fötlun eða vanda sem hefur veruleg áhrif á veru þess í skóla, skal
stofna teymi um nám barnsins. Nánari lýsing á störfum teymis er á heimasíðu skólans.
Tilfærsluáætlun
Þegar nemandi með miklar sérþarfir útskrifast úr Háteigsskóla er útbúin fyrir hann
einstaklingsbundin tilfærsluáætlun til að skapa betri skilyrði fyrir nám hans í
framhaldsskóla. Nánari lýsing er á heimasíðu skólans.
Tjón og slys - endurgreiðslur
Reglur um endurgreiðslur vegna slysa og tjóna er nemendur verða fyrir á skólatíma:
1. Reykjavíkurborg greiðir kostnað vegna flutnings barns með sjúkrabifreið og komugjald
vegna fyrstu heimsóknar á slysa- og bráðadeild, þegar barn verður fyrir slysi.
2. Reikningar vegna stoðtækja eru ekki greiddir.
3. Tjón á eigum nemenda, s.s. fatnaði, gleraugum o.þ.h. er ekki bætt nema það verði
rakið til mistaka starfsmanna skólans eða vegna vanbúnaðar skólahúsnæðis.
4. Tannviðgerðir á börnum tilkomnar vegna slysa í skóla eða á skólalóð á skólatíma eru
endurgreiddar foreldrum/-forráðamönnum að hluta af Tryggingastofnun ríkisins.
Fjölskyldutryggingar tryggingafélaga greiða almennt einnig hluta af tannviðgerðum
barna. Það sem eftir stendur greiðir borgarsjóður, þó ekki hærri upphæð en kr.
100.000,- vegna einstaks slyss. Heimilt er að semja um að kostnaðarþátttaka
Reykjavíkurborgar vegna tannviðgerða sem eru afleiðing slyss í grunnskóla gildi í allt
að 3 ár eftir að grunnskóla lýkur. Samning þennan skal gera eigi síðar en 6 mánuðum
eftir slys.
Reglurnar gilda frá og með 1. apríl 2008.
Trúnaðarmál
Allir starfsmenn skólans eru bundnir þagnarskyldu um þau atriði er þeir fá vitneskju um í
starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanns eða eðli málsins.
Helst þagnarskyldan þótt látið sé af starfi. Aðgang að trúnaðargögnum hafa einungis þeir
sem málið varðar. Viðkvæmar persónuupplýsingar eru geymdar í læstum skjalaskáp í
eldtraustri geymslu. Ef eyða þarf viðkvæmum upplýsingum er það gert í pappírstætara.
Gögnum varðandi þá nemendur sem hætt hafa í skólanum er einnig eytt á öruggan hátt.
Forsjáraðili hefur rétt á öllum opinberum gögnum um barn sitt og hefur ákvörðunarvald
varðandi það. Aðstandendur án forsjár þurfa að fá leyfi forsjáraðila til að fá aðgang að
upplýsingum um börn sín. (Sjá líka PERSÓNUVERND)
Umhverfismál
Stefna skólans er í þróun. Skólinn er aðili að umhverfisstefnu Reykjavíkurborgar.
Útivistarreglur
Börn 12 ára og yngri mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20:00 frá 1. september til 1.
maí og eftir kl. 22:00 frá 1. maí til 1. september nema í fylgd með fullorðnum. Börn á
aldrinum 13-16 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 22:00 frá 1. september til 1. maí
og eftir kl. 24:00 frá 1. maí til 1. september nema í fylgd með fullorðnum. # Aldursmörk
þessi miðast við fæðingarár. Ein helsta ástæða útivistarreglna er að unglingar verði ekki
fyrir áreiti seint á kvöldin.
Útivistarreglurnar eru landslög; foreldrar geta ekki leyft börnum að vera lengur úti en lögin
ákveða. Þeir geta hins vegar stytt útivistartímann kjósi þeir það. Þessar reglur gilda alla
#
daga vikunnar – líka um helgar.
Undanskilin er bein heimleið frá viðurkenndri skóla, íþrótta- eða æskulýðssamkomu.
Skv. 57. grein laga nr. 58/1992 um vernd barna og ungmenna.

Útskrift 10. bekkjar

Útskrift 10. bekkjar er 5. júní. Hún fer fram með hátíðlegri athöfn á sal skólans og eru
aðstandendur boðnir sérstaklega velkomnir. Dagskráin er í höndum eldri nemenda og er
samsett úr tónlistaratriðum, ávörpum, viðurkenningum o.fl. 9. bekkingar kynna
dagskrána og kveðja 10. bekkinga.
Valgreinar
Nemendur 8. – 10. bekkjar geta valið sér námsgreinar í 2-8 stundir af 37 stundum á viku.
Framboð er mismunandi á milli ára og fer eftir áhuga nemenda og þeim kennurum sem
koma að valinu. Reynt er að bjóða upp á fjölbreytilegt val, sérstaklega í list- og
verkgreinum. Hægt er að fá listnám eða íþróttaiðkun utan skóla metið sem hluta af vali.
Viðburðir
Allir viðburðir í skólanum, svo sem gestakomur, vettvangsferðir, sýningar eða
skemmtanir, eru skráðir á viðburðadagatal á heimasíðu skólans.
Vottorð
Geti nemandi af einhverjum orsökum ekki tekið þátt í íþrótta- eða sundtímum skal hann
framvísa læknisvottorði eigi síðar en 2 mánuðum eftir að fjarvistir nemandans hófust.
Verði slíku vottorði framvísað síðar gilda fjarvistarskráningar nemandans fram að þeim
tíma sem vottorðið berst skólanum.
Þjónustumiðstöð
Sérfræðiþjónusta fyrir Háteigsskóla er staðsett á Þjónustumiðstöð Vesturbæjar,
miðborgar og Hlíða (ÞVMH).
Miðstöðin er að Laugavegi 77, netfangið er vmh@reykjavik.is og síminn er 411-1600.
Í þjónustuhóp fyrir skólann eru:
Valgerður Ólafsdóttir er sálfræðingur og Heiða Hraunberg Þorleifsdóttir félagsráðgjafi
kemur að málefnum barna og fjölskyldna á yngri stigum skólans. Aðalbjörg Bjarnadóttir
sinnir málefnum unglinga og fjölskyldna. Guðrún Björg Ragnarsdóttir er kennsluráðgjafi
og María Arndal Elínardóttir er hegðunarráðgjafi.
Deildarstjóri er Arna Björk Birgisdóttir, arna.bjork.birgisdottir@reykjavik.is.
Helstu verkefni sérfræðinga skólateymis eru sérkennsluráðgjöf og sálfræðiþjónusta,
kennsluráðgjöf, unglingaráðgjöf t.d. vegna vímuefnamála og mætingavanda og
félagsráðgjöf vegna fjárhagsvanda eða annars félaglegs vanda. Þjónustumiðstöðin
býður upp á ýmis námskeið bæði fyrir foreldra og börn; má þar nefna PMTO
foreldranámskeið og námskeiði Klókir krakkar.
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða er þekkingarstöð í fjölmenningu og
margbreytileika og þar starfa sérfræðingar í málefnum innflytjenda og jaðarhópa
samfélagsins.
Sigþrúður Erla Arnardóttir er framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvarinnar.

Önnur þjónusta skólans
Börn með sérstaka hæfileika: Skólinn reynir að fremsta megni að koma til móts við alla
nemendur. Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir eru í sífelldri þróun.
Námsráðgjöf: Kristín Inga Hrafnsdóttir er námsráðgjafi skólans. Hlutverk námsráðgjafa
er að standa vörð um velferð allra nemenda, styðja þá og liðsinna þeim í málum er
snerta nám, skólavist, framhaldsnám og starfsval. Námsráðgjafinn er málsvari nemenda
og trúnaðarmaður og aðstoðar þá við lausn persónulegra vandamála. Hann skipuleggur
starfskynningar og kynningu á framhaldsskólum fyrir 10. bekkinga. Námsráðgjafi stýrir
vinnu eineltisteymis og situr nemendaverndarráðsfundi. Skrifstofa skólafélagsráðgjafans
2. hæð A álmu og viðtalstími er að jafnaði mánudaga til fimmtudaga kl. 8:30 – 12:30.
Foreldrum er einnig velkomið að hafa samband.
Heilsugæsla: Heilsugæsla Háteigsskóla er á vegum Heilsugæslustöðvar Hlíðasvæðis.
Skólahjúkrunarfræðingur er Anna Lillý Magnúsdóttir. Viðvera hennar er frá kl.9 - 16 á
mánudögum, kl. 9 - 13:45 á þriðjudögum og miðvikudögum og kl. 9 - 11:45 á
fimmtudögum.
Skólaheilsugæslan er framhald af ung- og smábarnavernd og sér um
fræðslu, reglubundnar skoðanir og bólusetningar:
1. bekkur: Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert
lífsstílsmat. Þeir sem ekki hafa farið í fjögurra ára skoðun fá endurbólusetningu gegn
barnaveiki, stífkrampa og kíghósta.
4. og 7. bekkur: Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert
lífsstílsmat. Endurbólusetning er í 7. bekk gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum.
Stúlkur í 7. bekk fá einnig HPV bólusetningu til að minnka líkur á leghálskrabbameini.
9. bekkur: Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert
lífsstílsmat. Endurbólusett er gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa.
Fylgst er með nemendum í öðrum árgöngum eftir þörfum.
Skólaheilsugæslan sinnir auk þess skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra
lífshátta. Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt. Þurfi barnið að fara
á heilsugæslustöð /slysadeild, er æskilegt að foreldrar/forráðamenn fari með barnið. Ekki
er ætlast til að slysum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum. Ef barn er með
greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er
nauðsynlegt að skólaheilsugæslan viti af því. Einnig ef barn þarf að taka inn lyf á
skólatíma. Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í
undantekningartilvikum. Lúsin kíkir alltaf reglulega í heimsókn yfir skólaárið. Því er mjög
mikilvægt að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega, t.d. vikulega. Góðar
leiðbeiningar til varnar eru á www.landlaeknir.is.
Hægt er að ná í hjúkrunarfræðing í Háteigsskóla á netfangið
hateigsskoli@heilsugaeslan.is eða í síma 530 4306. Símanúmer Heilsugæslustöðvar
Hlíðasvæðis er 585 2300. Foreldrar eru hvattir til þess að hafa samband ef þá vantar
upplýsingar eða þurfa að ræða um börnin sín.
Vakin er athygli á því að tannlækningar 6-17 ára barna eru greiddar að fullu af
Sjúkratryggingum að frátöldu 2.500 kr. árlegu komugjaldi.
Norsku-, pólsku- og sænskukennsla: Nemendur sem hafa búið í Noregi eða Svíþjóð eða
eru ættaðir þaðan geta lært norsku eða sænsku í stað dönsku. Einnig geta pólskir
nemendur fengið kennslu í móðurmáli sínu. Tungumálin eru kennd í Laugalækjarskóla
ásamt nokkrum öðrum skólum.

Sálfræðingur: Sálfræðingur vinnur í samvinnu við skóla með nemendum með fötlun,
geðræna, námslega, samskiptalega og/eða hegðunarlega erfiðleika, þar sem þessir
erfiðleikar hafa áhrif á nám og aðlögun í skóla. Inngrip sálfræðings felur m.a. í sér
athugun og mat á þroska, hegðun og líðan nemandans samkvæmt niðurstöðum úr
viðtölum, sálfræðilegum prófum, bekkjar- og atferlisathugunum. Sálfræðingur gerir
tillögur til úrbóta og tekur þátt í gerð áætlana um aðstoð við einstaka nemendur í
samvinnu við fulltrúa í nemendaverndarráði, kennara og foreldra. Ritarar veita
upplýsingar um viðtalstíma sálfræðings. Sálfræðingur skólans er Valgerður Ólafsdóttir.
Sérkennsla: Skólinn hefur tiltekinn stundafjölda til sérkennslu ár hvert en hún fer ýmist
fram inni í bekkjardeildum eða í námsveri og er ýmist veitt einstaklingum eða hópum.
Sérkennslustundir eru í hlutfalli við fjölda nemenda. Sérkennslan er skipulögð af
umsjónarmanni sérkennslu í samráði við stjórnendur. Verkefnastjóri sérkennslu er
Theodóra Skúladóttir sérkennari. Helga Sigurmundsdóttir sinnir sérkennslu yngri barna
og að auki starfa nokkrir aðrir kennarar skólans við sérkennslu.
Sjúkrakennsla: (Sjá reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir.)
Nemandi, sem að mati læknis getur ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi
veikinda, á rétt á sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Kennslan
getur að hluta til farið fram sem fjarkennsla eða dreifnám undir leiðsögn kennara með
eftirliti foreldra. Ákvæði í reglugerð tekur ekki til tilfallandi veikinda nemenda sem standa
skemur en viku.
Sjúkrakennsla getur því farið fram með eftirfarandi hætti í Háteigsskóla:
Tryggt er eftirlit og aðstoð kennara í tilteknum greinum og þá helst þeim greinum sem
teljast til grunngreina; íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku. Markmið er að tryggja
grunnfærni þar sem skólinn getur ekki nema að litlu leyti sinnt öðrum greinum og þá
sérstaklega valgreinum og list- og verkgreinum þar sem þær gera kröfu um að nemandi
vinni í skólahúsinu.
Eftirlit og aðstoð getur verið með tvennum hætti annað hvort með tölvu og
símasamskiptum (fjarkennsla/dreifnámi) eða með heimsóknum á heimili viðkomandi
nemanda. Einum kennara er falin umsjón með verkefninu og þá oftast umsjónarkennara.
Skólastjóri stýrir áætlunargerð um sjúkrakennslu með verkefnastjóra sérkennslu í
samvinnu við forráðamann. Þegar beiðni um sjúkrakennslu hefur komið fram er málið
lagt fyrir nemendaverndarráð skólans. Gera verður ráð fyrir að skólinn þurfi tíma og
svigrúm til að skipuleggja sjúkrakennslu frá því að ósk um hana kemur fram þangað til
að hún verður veitt.
Þroskaþjálfun: Nokkrir nemendur bregða svo út af í þroska að þeir þurfa aðstoð
þroskaþjálfa. Unnið er með félagsfærni, samskiptafærni, málörvun, fínhreyfingar,
tilfinningar og fleira. Guðbjörg Pétursdóttir er þroskaþjálfi í 100% starfi.
Öryggismál
Óveður: Ef ekki hefur komið tilkynning frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar
eða skólanum um að kennsla falli niður, en foreldrar telja veður viðsjált og hættulegt,
halda þeir börnum sínum heima. Slík forföll ber að tilkynna eins og önnur forföll. Ef
óveður geisar á meðan börnin eru í skólanum er kennsla fyrir þau sem eru í skólanum,
en foreldrar þurfa að sækja börn sín í lok skóladags eða tryggja heimför þeirra á annan
hátt. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu skólans.
Umferðarmál, umferðaröryggi: Við minnum foreldra sem aka börnum sínum til eða frá
skóla, að fara varlega við skólann. Börnin eru úti um allt og hætturnar leynast víða. Til

dæmis er mjög blint þegar ekið er út af bílastæðinu við skólann og sést illa út á gangstétt
og götu.
Reiðhjól: Að gefnu tilefni skal forráðamönnum bent á að lítil börn hafa ekkert að gera út í
umferðina á reiðhjóli. Samkvæmt umferðarlögum mega sjö ára gömul börn vera á
reiðhjóli í umferðinni. Það er nú samt svo að það er ekki fyrr en þau eru orðin a.m.k. 1012 ára gömul að talið er að þau hafi náð þeim þroska sem til þarf. Við beinum því til ykkar
forráðamanna að þið sjáið til þess að yngstu börnin komi ekki á hjóli í skólann. Munið að
sjá til þess að þau börn sem eru á reiðhjólum noti undantekningarlaust hjálma. Svo
minnum við á að fyrr en varir er sá tími kominn að hjólinu á að koma í geymslu fyrir
veturinn. Hjólreiðar eru ekki leyfðar í frímínútum, né á skólalóðinni á skólatíma eða til kl.
17:00 á daginn.
Notkun og geymsla vélknúinna farartækja er óheimil á skólalóðinni.
Upplýsingar í Mentor: Í byrjun hvers skólaárs eru foreldrar sérstaklega beðnir um að fara
yfir og leiðrétta upplýsingar um símanúmer og netföng í Mentor. Þau nýtast vel til þess
að tryggja að allar upplýsingar um börnin séu réttar í skrám hjá okkur. Aðalkostur þeirra
er þó að til þeirra geta ritarar gripið þegar slys eða skyndileg veikindi ber að höndum.
Snjórinn og hætturnar sem honum fylgja: Það er regla þegar fyrsti snjór vetrarins fellur,
að brýna fyrir nemendum þær hættur sem eru samfara snjónum, s.s. að þeir fari
gætilega í umferðinni, í snjókasti og að harður snjór sem lendir t.d. í andliti getur verið
stórhættulegur og valdið alvarlegum áverkum. Þeir sem ekki vilja taka þátt í snjókasti
eiga fullan rétt á að sá vilji þeirra sé virtur. Þeir sem vilja fara í snjókast geta gert það á
malbikaða vellinum sunnan B-álmu.
Forráðamenn eru einnig beðnir um að ræða þessi mál við börn sín.
Foreldrar vinsamlegast athugið að
● haga klæðnaði barnanna eftir veðri, því þau eiga að fara út í frímínútur
● láta börnin vera í skóm sem fljótlegt er að komast í og úr
● merkja alla skó og ytri fatnað barnanna – einnig íþróttaföt og handklæði
● setja endurskinsmerki á allar yfirhafnir
● allt sé í röð og reglu í skólatösku barnanna og að þau séu með nauðsynleg gögn í
skólanum
● merkja vel öll námsgögn barnanna
● tilkynna veikindi nemenda eða önnur forföll eins fljótt og hægt er og á hverjum degi
● ef nemandi á að vera inni í frímínútum vegna lasleika verður hann að hafa skriflega
beiðni um það frá foreldrum
● notkun hjóla, hjólabretta, hjólaskauta, hjólaskóa og hlaupahjóla er óheimil á
skólatíma á skólalóð
● notkun og geymsla vélknúinna farartækja er óheimil á skólalóðinni
● sleða og snjóþotur á ekki að koma með í skólann
● bannað er að koma með leikföng eða spil, eins og fótboltaspjöld o.fl., í skólann
● allir umgangast farsíma sína þannig að góður vinnufriður ríki í skólanum.
Nemendum á unglingastigi (8.-10. bekkur) er óheimilt að hafa kveikt á farsímum í
kennslustundum. Nemendum á yngsta stigi og miðstigi (1.-7. bekkur) er óheimilt að
hafa kveikt á farsímum á skólatíma. Verði misbrestur á er síminn tekinn af nemanda
og hann aðeins afhentur forráðamanni

● forðast eins og unnt er að senda verðmæti með nemendum í skólann því enga
ábyrgð er hægt að taka á þeim ef þau hverfa eða skemmast
● daglega verða ótal hlutir eftir í skólanum, aðallega húfur, vettlingar og sokkar
● foreldrar eru ávallt velkomnir í skólann á skólatíma.
Að lokum viljum við benda foreldrum á að þeir tali jákvætt um skólann og kennara, því
það er börnum fyrir bestu. Ef ykkur mislíkar eitthvað, eruð óánægð eða vantar
upplýsingar talið þá við kennarana eða skólastjórnendur. Börnin taka foreldra sína til
fyrirmyndar og tileinka sér gjarnan viðhorf þeirra oft án þess að skilja hvað liggi að baki.
Neikvæð umræða um skólann heima gerir barninu erfitt fyrir að umgangast starfsfólk
skólans.
Handbók foreldra og nemenda er líka á heimasíðu skólans:
http://hateigsskoli.is

