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Formáli 
Samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla skal setja fram starfsáætlun á hverju ári.  Hér í Mosfellsbæ 

hefur verið unnið með form starfsáætlunar frá árinu 2008 fyrir allar stofnanir bæjarins.  Það form hefur 

þróast nokkuð á liðnum árum en í ljós hefur komið að það hefur ekki dugað til að mæta þeim lögum 

sem um starfsáætlanir grunnskóla gilda nema með ítarlegum fylgiskjölum. 

Af þeim orsökum tóku skólastjórar grunnskóla í Mosfellsbæ sig saman til að finna form sem nýtast 

myndi betur.  Við vildum einnig halda í hluta þeirrar vinnu við eldri gerð starfsáætlana enda hefur hún 

gefist vel sem stjórntæki í skólunum.  Við fengum kynningu á vinnu sem Vigfús Hallgrímsson á  

Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar hefur unnið út frá nýjum Aðalnámskrám grunnskóla, ásamt lögum og 

reglugerðum sem um grunnskóla gilda.  Niðurstaðan varð að við hér í Mosfellsbæ myndum nýta þessa 

vinnu sem grunn í okkar vinnu við starfsáætlanagerð grunnskóla. 

Leitast er við í þessari starfsáætlun að gera áætlun til þriggja ára, með markmiðum sem unnið skal að 

öll árin.  Settir eru fyrirfram ákveðnir þættir sem endurskoðaðir skulu á hverju ári og endurmatsáætlun 

gerð fyrir öll þrjú skólaárin. 

Áætlunin skal taka mið af skólaári en ekki fjárhagsári eins og áður hefur verið gert. 

Starfsáætlunin er veigamikill þáttur í Skólanámskrá Krikaskóla en endurskoðuð námskrá á að koma út 

haustið 2018. 

Starfsáætlun 2018-2020 byggir á samvinnu sem unnin var milli grunnskóla í Mosfellsbæ 2014 og á því 

formi sem við urðum ásátt um.  Endurskoðunin var unnin sjálfstætt í Krikaskóla – en nokkrir 

samráðsfundir voru milli skóla vorið 2017 til undirbúnings og samræmingar milli skóla. 

 

      Virðingarfyllst, 

      Þrúður Hjelm, skólastjóri Krikaskóla 

      23. nóvember 2017 

      endurskoðun 18. ágúst 2019  
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Inngangur 
 

Starfsáætlun Krikaskóla er hluti af Skólanámskrá Krikaskóla.  Skólanámskráin samanstendur af þremur 

hlutum – Starfsáætlun 2018-2020, Skólanámskrá – árgangar og greinar og Skóladagatali hvers árs.  

Gengið er út frá lögum um leik- og grunnskóla og hinum ýmsu reglugerðum sem lúta að starfsemi skóla. 

Aðalnámskrár leik-og grunnskóla eru grunnurinn sem við byggjum skólastarfið á og sér þess auðvitað 

ýmis merki í starfsáætlun Krikaskóla. 

Skólastefna Mosfellsbæjar skipar veigamikinn sess í áætlunum skólans en einnig hefur verið litið til 

ýmissa annarra áhrifaþátta s.s. mannauðsstefnu, jafnréttisstefnu og fleiri þátta í markmiðssetningu 

sveitarfélagsins. 

Skólastjórnendur grunnskóla í Mosfellsbæ tóku höndum  saman við vinnu starfsáætlana árið 2014 fyrir 

grunnskólana til að auka samstarf, samræma og efla skólana í því markmiði að gera góða skóla enn betri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018-2020  

 

 

9 
 
 

 

Hlutverk starfsáætlunar 
Í 29. grein grunnskólalaga 2008 nr. 91 er fjallað um skólanámskrár og starfsáætlanir.  Skólastjóri er 

ábyrgur fyrir gerð þeirra og skulu þær unnar í samvinnu við kennara.  Í árlegri starfsáætlun skal gera 

grein fyrir ýmsum þáttum í starfi skólans eins og þessi áætlun mun bera með sér.  Þar eru ýmsir 

skipulagsþættir sem meðal annars koma fram í skóladagatali, ýmsar reglur skólastarfs, stoðþjónusta, 

félagsstarf og annað er kemur að starfi skólans á hverju skólaári.  Starfsáætlun skal vera aðgengileg 

öllum aðilum skólasamfélagsins og skal hún lögð fram til umfjöllunar og staðfestingar ár hvert hjá 

skólaráði og í fræðslunefnd.  Skólastjóri ber einnig ábyrgð á því að leggja mat á hvernig áætlanir hafa 

staðist og gera grein fyrir því. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

Í 14. grein laga um leikskóla 2008 nr. 90 er fjallað um skólanámskrá og starfsáætlanir leikskóla.  

Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð þeirra og skulu þær taka mið af sérstöðu skólans og skólastefnu 

viðkomandi sveitarfélags.  Skólastjóri gefur árlega út starfsáætlun en í henni skal gera grein fyrir árlegri 

starfsemi skólans, svo sem skóladagatal.  Skólanámskrá og starfsáætlanir skulu staðfestar af 

fræðslunefnd að fenginni umsögn foreldraráðs/skólaráðs Krikaskóla.  Skólanámskrá og starfsáætlun 

skulu kynntar foreldrum.  http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html 

 

Umsýsla fræðslumála sveitarfélagsins – fræðslunefnd 
Í 5. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 kemur fram að rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð og 

kostnað sveitarfélaga.  Sveitarfélögin bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í sveitarfélaginu, þróun 

einstakra skóla, skólahúsnæði, búnaði, sérfræðiþjónustu, mati, eftirliti og fleiru.  Sveitarfélög setja 

almenna stefnu um grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum.  Sveitarfélögin bera ábyrgð 

á samstarfi skóla við aðila utan hans.  Sveitarfélögum er skylt að sjá til þess að skólaskyld börn skv. 3. 

grein grunnskólalaga, njóti skólavistar eftir því sem nánar kemur fram í lögum. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html  

Í 6. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 er fjallað um skólanefndir, en í hverju sveitarfélagi skal starfa 

nefnd sem fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög og reglugerðir ákveða og sveitarstjórn felur 

nefndinni.  Meginhlutverk nefndarinnar er að sjá til þess að skólaskyld börn fái lögboðna fræðslu, 

staðfesta starfsáætlanir og skólanámskrár skóla.  Fylgjast með framkvæmd náms og kennslu, gera 

tillögur til skólastjóra og/eða sveitastjórnar um umbætur í skólastarfi.  Fylgjast með og stuðla að því að 

nemendum og skólum sé tryggð aðgangur að sérfræðiþjónustu.  Sjá til þess að til staðar sé viðeigandi 

húsnæði og annar aðbúnaður þ.m.t. útivistar- og leiksvæði.  Hafa eftirlit með að lög og reglugerðir séu 

uppfylltar og koma með tillögur að útbótum.  Nefndin skal enn fremur stuðla að tengslum milli leik-og 

grunnskóla og grunn- og framhaldsskóla.   

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
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Skólanefnd er kosin af hlutaðeigandi sveitarstjórn í upphafi hvers kjörtímabils.  Skólastjórar, 
grunnskólakennarar og foreldrar í sveitarfélagi kjósa hver úr sínum hópi aðal- og varamann til setu á 
skólanefndarfundum með málfrelsi og tillögurétt. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 
 
Í 4. grein laga um leikskóla 2008 nr. 90 kemur fram að sveitarfélög beri ábyrgð á starfsemi leikskóla og 
hafi forystu um að tryggja börnum leikskóladvöl og bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum 
sveitarfélagsins, þróun einstakra leikskóla, húsnæði og búnaði, sérúrræðum leikskóla, 
sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti.  Sveitarfélög setji almenna stefnu um leikskólahald og kynni fyrir 
íbúum.  Nefnd kjörin af sveitarstjórn fer með málefni leikskóla í umboði sveitarstjórnar.  
Leikskólastjórar, starfsfólk leikskóla og foreldrar í sveitarfélaginu kjósa hver úr sínum hópi aðal- og 
varamenn til setu á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. 
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html 
 
Fræðslunefnd í Mosfellsbæ starfar samkvæmt þessum lögum og sinnir bæði málefnum leik- og 
grunnskóla bæjarins.  Starfsmaður nefndarinnar er framkvæmdastjóri fræðslusviðs.   
 
Hlutverk fræðslusviðs Mosfellsbæjar er að veita börnum og unglingum í sveitarfélaginu bestu 
mögulega menntun á hverjum tíma, vera faglegt forystuafl í menntamálum, stýra og fylgja eftir 
stefnumótun fyrir grunnskóla og leikskóla, tónlistarnám og fullorðinsfræðslu og búa starfsmönnum 
áhugavert starfsumhverfi og tækifæri til starfsþróunar.   
 
Sviðið hefur með höndum eftirlit með starfsemi grunnskóla og leikskóla og leyfisveitingar til 
dagforeldra skv. reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum og eftirlit með þeirri starfsemi. Foreldrar 
barna undir 16 ára aldri eru stór hluti vinnuafls í landinu og því er mikilvægt að þeir geti gengið að 
þjónustu grunnskólans og leikskólanna vísri. 
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/starfsemi/fraedslusvid/ 
 

Skólastefna sveitarfélagsins 
Gildandi Skólastefna Mosfellsbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 5. maí 2010 og er leiðarljós í 

skólanámskrám leik- og grunnskóla bæjarins.  Stefnan skiptist í eftirfarandi þætti: skólastarf, mannauð, 

samfélagið,  umgjörð og stuðning. 

Kjarni Skólastefnu Mosfellsbæjar er að setja einstaklinginn í öndvegi.  Skólastarf á að taka mið af 

þörfum hans, félagslegum aðstæðum og umhverfi.  Þannig sé litið á hvern og einn sem félagsveru og 

einstakling með sérstakar og einstakar þarfir.  Áhersla er lögð á að sérhver einstaklingur hafi rétt til að 

lifa og dafna í samfélagi, sem byggir á lýðræði, jafnræði og jafnrétti.  

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/stefnur-mennta-og-uppeldismal-og-

fristundir/ 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/starfsemi/fraedslusvid/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/stefnur-mennta-og-uppeldismal-og-fristundir/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/stefnur-mennta-og-uppeldismal-og-fristundir/
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I. Stjórnun og skipulag skóla 

1. Skólasérstaða (gildi, dygðir, leiðarljós, hefðir) 
Krikaskóli er samþættur leik-og grunnskóli fyrir börn á aldrinum tveggja til níu ára.  Hugmyndafræði 
skólans tekur mið af hugsmíðahyggjunni.  Hugsmíðahyggja er námskenning sem gengur út frá því að 
þekking sé afurð þess hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni.  Lögð er áhersla á að 
námsumhverfi sé opið og sem líkast raunverulegum aðstæðum og að börnin séu virk í að byggja upp 
eigin þekkingu.  Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju stuðlar að virkri uppbyggingu þekkingar hjá 
hverju barni.  Við skipulag náms er áhersla lögð á að tengja nýja þekkingu við fyrri reynslu barnsins, 
einnig á samvinnu barna í verki og að tengja viðfangsefni við nærsamfélagið. 

Mosfellsbær stóð fyrir hugmyndasamkeppni meðal hönnuða og hugmyndafræðinga sem lögðu 
grunninn að skólanum í samvinnu við Mosfellsbæ.  Hugmyndafræði skólans, húsnæði og lóð, var mótuð 
samhliða.  Húsnæði skólans og lóð styðja vel við og styrkja starfshætti skólans. 

Sérstaða skólans byggir á; 

• Samfellu í leik og námi barna 
• Samkennslu árganga 
• Heildstæðum viðfangsefnum 
• Virkni einstaklinga – einstaklingsmiðun – merkingarbært nám 
• Tengslum við nærsamfélagið 
• Lýðræðislegum vinnubrögðum 
• Útiveru, útinámi og kennslu í tengslum við samfélagið, náttúruna og önnur námssvið leik- og 

grunnskóla 
• Heilsdagsskóla 
• Heilsársskóla 

Hugmynd Bræðingshópsins vann hugmyndasamkeppnina og er orðin að raunveruleika í Krikaskóla.  
Bræðingshópurinn samanstóð af eftirfarandi einstaklingum og fyrirtækjum, Andra Snæ Magnasyni, 
arkitektastofunum Arkiteó og Einrúm, Helga Grímssyni, Sigrúnu Sigurðardóttur, Suðaustanátta og VSB. 
http://www.krikaskoli.is/skolinn/serstada-krikaskola/  
 
Unnið er með gildi Mosfellsbæjar í Krikaskóla, virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju, bæði með 
starfsfólki og börnum eftir aldri þeirra og þroska.  Áfram skal haldið við uppbyggingu og vinnu með gildi 
í skólastarfi á margbreytilegan hátt. 
 

http://www.krikaskoli.is/skolinn/serstada-krikaskola/
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2. Stefna/stefnukort skóla (sýn, hlutverk, meginmarkmið og 

starfsmarkmið)  
Krikaskóli hefur framsækið skólastarf (e. Progressive schooling) að stefnu sinni. Hugtakið hefur almennt 

verið notað þegar skólar fara óhefðbundnar leiðir að markmiðum sínum.   Stefna skólans tekur mið af 

hugsmíðahyggju John Dewey.  Hugmyndir hans eru vel virtar og þekktar í menntavísindum og nýjar 

aðalnámskrár leik- og grunnskóla taka nokkuð mið af hans hugmyndum.  John Dewey setti m.a. fram 

að framsæknir skólar ættu að innihalda eftirfarandi; frelsi, frumkvæði barnsins, virkni, áhuga, tjáningu 

og aðlögun að persónuleika ásamt skapandi tjáningu.  Það síðastnefnda ætti að vera lykilatriði 

skólastarfsins (Myhre, 2001). 

Lýðræði í skólastarfi er eitt af lykilþáttum í kenningum Dewey.  Þar er átt við að hver og einn eigi jafna 

rödd innan skólans, hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna.  Í lýðræðislegum skóla þarf að komast 

að sameiginlegri niðurstöðu um það sem við á.  Fundir um málefni er algeng leið og reglur þarf að semja 

með öllum er málið varðar og með umræðu er leitast við að komist að sameiginlegri niðurstöðu.   

Einstaklingsmiðað nám er einnig mikilvægur þáttur í framsæknu skólastarfi (Dewey, 1938/2000).  

Einstaklingsmiðað nám í almennu skólastarfi er samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2005) þegar 

kennarinn kemur til móts við þarfir nemandans.  Nemendur fást við ólík, misþung viðfangsefni, hver á 

sínum hraða og taka ábyrgð á því sjálfir með það að markmiði að hver einstaklingur nái hámarks þroska 

og árangri. 

Kenningar Dewey innihalda í grófum dráttum tengingu náms barna við fyrri reynslu þeirra, áherslu á 

lýðræði, merkingarbærni náms og virkni í námi.  Hann taldi að börn sköpuðu sína eigin þekkingu og 

færni út frá námsefni eða námsumhverfi.  Því er hlutverk kennarans að skapa aðstæður þar sem börnin 

skapa sína eigin færni eða þekkingu, tengt það við fyrri reynslu, færni eða þekkingu og þroskist þannig 

stig af stigi. (Dewey, 1938/2000, bls. 37-38) 

Skólastarf í Krikaskóla mótast mikið af samsetningu hans og aldri barnanna frá tveggja ára til níu ára.  Í 

skólanum er unnið eftir 200 daga skóladagatali sem er liður í að samþætta leik- og grunnskólastarf.  

Sumarleyfi er eins og hefðbundið gerist í leikskólastarfi.  Markmiðum aðalnámskráa skólastigana er 

fylgt eftir þessa 200 daga en bæði í leik- og grunnskólastarfi eru dagar fyrir utan 200 skóladagana sem 

unnið er frjálslegra starf sem tekur mið af frístundarstarfi. 

Skólanámskrá Krikaskóla tekur mið af aðalnámskrám beggja skólastiga og leitast er við að samþætta 

markmið og áherslur hvors skólastigs fyrir sig.  Unnið er sérstaklega með markmið íslensku, stærðfræði 

ásamt list- og verkgreinum með leikskólabörnum og áhersla á leik barna dregin fram með 

grunnskólabörnum.  Þemanám er leið skólans að fjölþættum markmiðum og greinum, ásamt áherslu 

á útinám barna.  Fjölbreyttar leiðir og áherslur að hverju viðfangsefni og verkefnum barnanna er 

markmið í sjálfu sér. 
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Samþætting grunnskólastarfs og frístundarstarfs er einnig eitt af sérkennum skólans.  Með virkri 

þátttöku allra næst fram að hluta frístundarstarfs er fleytt inn í skóladag barnanna með það að marki 

að minnka álag og hraða í hversdegi barna.  Hugmyndir um endurheimt barna á orku sinni, hvíld og 

slökun ásamt því að nema á fjölbreyttan hátt er lykilatriði í frístundarstarfi skólans. 

 

 

 

Fjármál og áætlanir 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Skýr 
innkaupastefna 

Yfirfara og endurgera 
innkaupastefnu 
Krikaskóla m.a. út frá 
Rammasamningi. 

Aðstoðarskólastjóri/Matráður 
 
 

ágúst 2019 

Skýr starfsáætlun  Gera nýja ítarlega 
áætlun og 
endurmatsáætlun til 
þriggja ára. 

Þrúður og starfsmenn koma 
að einstökum þáttum eftir 
nánari skilgreiningu. 

maí 2018/hluti 
maí 2019/hluti 

Skýr skólanámskrá Endurgerð og nýtt 
útlit skólanámskrár 

Þrúður og allir starfsmenn 
skólans 

ágúst 2020 

Sanngjörn dreifing 
fjármagns milli 
skólastiga 

Auka greinanleika í 
bókhaldi.  Hvað er 
sameiginlegur 
rekstur og hvað 
nýtist fyrir einstaka 
aldurshópa. 

Þrúður, Ágústa og 
verkefnastjóri skrifstofu 

ágúst 2020 

Góð nýting og 
stýring fjármuna 

Skólastjórnendur 
skýri enn 
verkaskiptingu og 
ábyrgð á 
samráðsfundum. 

Þrúður, Ágústa og matráður maí 2019 
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Mannauður 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Sveigjanleiki í 
skólastarfi 

Sveigjanleika og 
ábyrgð verði haldið 
innan teyma og þau 
efld til að koma til 
móts við fjölbreytt 
skólastarf. 

Skólastjórnendur og 
deildarstjórar/umsjóna- 
kennarar 

júní 2019/júní 2020 

Jafnræði í 
vinnuramma og 
framlagi 

Skoða þarf 
vinnuramma 
starfsmanna í ljósi 
ólíkra kjarasamning og 
leita leiða til að jafna 
aðstæður innan 
skólans. 

Skólastjórnendur og 
viðkomandi faghópar. 

Júní 2019/júní 2020 

Jákvæður starfsandi 
og samstaða 

Efla starf 
skemmtinefndar 
starfsmanna og 
skilgreina betur 
hlutverk hennar. Festa 
í sessi fasta liði yfir 
skólaárið. 

Skemmtinefndin sjálf 
Skólastjórnendur 

ágúst 2019/ágúst 
2020 

Fjölskylduvæn 
starfsmannastefna 

Starfsmenn öðlist 
skilning á aðstæðum 
hvers annars og sýni 
umhyggju og virðingu.  
Skerpa þarf á mörkum 
milli einkalífs og 
atvinnu. 

Skólastjórnendur og 
mannauðsdeild. 

júní 2019 

Hæfir starfsmenn í 
öllum störfum 

Fjölga þarf  
fagmenntuðu fólki 
m.a. með því að efla 
ófaglært fólk til að 
mennta sig á 
fjölbreyttum sviðum 
sem nýtast í 
skólastarfinu. 

Skólastjórnendur og 
faghópur sem nú þegar 
starfar í skólanum. 
Skólaskrifstofa og 
mannauðsdeild 
Mosfellsbæjar. 
 

ágúst 2018/ágúst 
2019 
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Foreldrar og nemendur 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Skóladagur barna 
samfelldur 

Efla samþættingu 
grunnskóla og 
frístundar með þarfir 
barna að leiðarljósi. 

Skólastjórnendur og 
verkefnastjóri 
frístundar í samstarfi 
við grunnskólakennara 

Júní 2018/júní 2020 

Gott foreldrasamstarf Styðja þarf 
foreldrafélagið og 
starf þess til að 
foreldrar verði öflugir 
þátttakendur í 
skólastarfinu. 

Stjórn 
foreldrafélagsins og 
skólastjórnendur 

ágúst 2019 

Börn sem virkir og 
skapandi 
þátttakendur 

Skólaþing með 5-9 ára 
börnum í skólanum til 
viðbótar við skólaþing 
9 ára barnanna fest í 
sessi. 

Skólastjórnendur og 
kennarar 

ágúst 2019 

 

Innri virkni-stjórnkerfi 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Samvinna við 
Mosfellsbæ 

Eflt verði samstarf um 
upplýsingagjöf og 
kynning á skólastarfinu 
í Krikaskóla. 
 
Samstarf við 
mannauðsstjóra um 
málefni einstakra 
starfsmanna. 

Skólastjórnendur  
 
 
 
 
Skólastjórnendur 

apríl 2019 
 
 
 
 
ágúst 2019 

Heiðarleg samskipti 
við foreldra og börn 

Erindum foreldra 
svarað fljótt og vel 
með úrlausnir í huga.  
Skýr upplýsingagjöf og 
ábyrgð starfsmanna 
skýrð. 

Skólastjórnendur og 
verkefnastjóri 
skrifstofu 

júní 2018 

Virkir miðlar sem 
snúa að samskiptum 
skóla og heimila 

Virk heimasíða fyrir 
Krikaskóla sem 
upplýsinga-og 
fréttaveita fyrir 
skólastarfið. Endur-
skoða samskiptavefi. 

Skólastjórnendur og 
verkefnastjóri 
skrifstofu 

desember 
2017/janúar 2019 
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3.  Stjórnkerfi og skipurit skóla  
 

 
 
 
Með yfirstjórn skólans fer rekstraraðili hans sveitarfélagið Mosfellsbær.   Í Krikaskóla er lagt upp með 
dreifða stjórnunarhætti.  Það er m.a. gert með afmörkun ábyrgðarsviða og  skiptingu verkefna milli 
einstaklinga.  Mikil þróun hefur orðið á stjórn skólans en nýir áhersluþættir við stjórnun þurfa ætíð 
aðlögunartíma.  Tryggja þarf á hverjum tíma að meginverkefni skólans, kennsla og umönnun ungra 
barna sér ætíð í fyrirrúmi og forgangsverkefni allra í Krikaskóla. 
 

1. Skipurit skólans er þannig að skólastjóri fer með yfirstjórn mála sem lúta að rekstri, faglegri 

forystu, starfsmannamálum og öllu öðru sem stofnunin stendur fyrir. Staðgengill skólastjóra er 

aðstoðarskólastjóri en þar fyrir utan sinnir hann ýmsum málum er snúa að rekstri, 

stafsmönnum, fagmálum og fleiru.  Skólastjóri skiptir verkefnum og felur hverjum að sjá um 

sinn þátt í samvinnu við starfsmenn skólans.   

2. Stjórnendafundir eru haldnir eftir þörfum en fastur fundur er mánaðarlega með teymi 

skólastjórnenda og verkefnastjóra.  Þar fara stjórnendur yfir málefni sem varða ýmsa þætti 

skólans. 

3. Kennarafundir eru haldnir hálfsmánaðarlega. Þar sitja deildastjórar leikskóla, verkefnastjórar, 

umsjónarkennarar, umsjónarmaður frístundar, þroskaþjálfar og skólastjórnendur.  Þar eru 

Skólastjóri

Grunnskólakennarar/þroskaþjálfar

Stuðningsfulltrúar

Leikskólakennarar/þroskaþjálfar

Starfsfólk leikskóla

Íþrótta- og tómstundafræðingur

Starfsfólk frístundar

Verkefnastjórar

Starfsfólk eldhús, 

starfsfólk við afleysingar

Aðstoðarskólastjóri
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ákvarðanir teknar er varða ýmsa þætti skólastarfsins og mál sett í farveg.  Fundargerðir eru 

skráðar  og opnar öllum. 

4. Deildastjórafundir eru haldnir hálfsmánaðarlega til að fjalla um málefni sem snúa sérstaklega 

að leikskólastarfi. 

5. Umsjónakennarafundir með skólastjórnendum eru haldnir tveir í mánuði til að fjalla um 

málefni sem snúa sértaklega að grunnskólastarfi. 

6. Teymisfundir eru haldnir vikulega með verkefnastjóra grunnskólastarfsins og viðkomandi 

teymi í grunnskólastarfi. 

7. Þroskaþjálfafundir eru haldnir einu sinni í mánuði og verkefnastjóri sérkennslu boðar til þeirra.  

Þar er fjallað um málefni sérkennsluteyma. 

8. Deildarfundir eru haldnir á starfsdögum og eftir að skóla lýkur.  Deildarstjóri stýrir þeim og sér 

um að koma upplýsingum til skila frá kennarafundum og deildarstjórafundum eftir þörfum.  

Deildarfundir eru til samræðu um málefni einstakra barna og/eða barnahópa ásamt því að vera 

fundir fyrir teymin til að meta starf og gera áætlanir. 

9. Starfsmannafundir eru haldnir tvisvar á hvorri önn.  Þeir eru nýttir á ýmsan hátt eftir því sem 

starfið kallar á.  Starfsmannafundir nýtast fyrir samræður, umræður, fræðslu og samþættingu 

skólastarfsins. 
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4.  Starfsfólk og verkefni þeirra (01.08.18) 
 

 Fjöldi Starfshlutafall 

Deildarstjórar leikskóla FL 4 370% 

Félag leikskólakennara 7 682,5% 

Félag grunnskólakennara 10 970% 

Félag þroskaþjálfa 3 284,75% 

Starfsmaður leikskóla 11 933,75% 

Starfsmaður grunnskóla 7 623,75% 

Mötuneyti 4 280% 

Verkefnastjórar 3 300% 

Skólastjórnendur 2 200% 

 51 4645% 

 

 

4.1. Verkefni og starfslýsingar eftir atvikum  
Skólastjóri Krikaskóla stýrir öllu starfi hans, leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi.  Starfshættir 
skólans og stjórnunarhættir skulu samræmast. Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra en hefur 
þar fyrir utan ýmsar starfsskyldur.  Verkefnastjórar sinna sérstökum afmörkuðum verkefnum innan 
skólans.  Þau verkefni skulu skilgreind minnst annað hvert ár og geta breyst eftir því sem skólinn þróast.   
 
Deildarstjórar leikskóladeilda sjá einnig um afmörkuð verkefni sem tilheyra hverjum aldurshópi fyrir 
sig.  Þeir stýra teymi starfsmanna sem heldur utan um allar þarfir barnanna á ákveðnum aldri.  
Deildarstjórar leikskóladeilda mynda teymi sem styrkja þá í starfi og auka samstarf aldurshópa í 
skólanum. 
 
Umsjónarkennarar starfa saman í teymi sem heldur utan um allar þarfir ákveðinna árganga í 
skólastarfinu. 
 
Verkefnastjórar eru settir yfir ákveðin verkefni og þau endurskoðuð reglulega.  Verkefnastjórar 
skólaárið 2018-9 verða eftirfarandi; 

Verkefnastjóri sérkennslu, heldur utan um öll þau mál sem snúast um börn með sérþarfir í 
skólanum.  Er tengiliður við sérfræðinga utan skólans og ráðgefandi aðili fyrir kennara og starfsmenn 
skólans.  Heldur utanum skráningar og pappíra sem tilheyra viðkomandi málaflokki. 

Verkefnastjóri stærðfræði, leiðtogi í stærðfræðikennslu skólans.  Vinnur að  fræðslu og 
handleiðslu til kennara og starfsmanna eftir þörfum.  Hefur umsjón með að samfella sé í skólastarfinu 
milli árganga og aldurshópa. 

Verkefnastjóri skrifstofu, heldur utan um skrifstofu skólans.  Sér um skráninga forfalla og 
móttöku símtala.  Sér um tölvu- og tækjamál skólans, heimasíðu og ýmsa fleiri þætti.  Sér um 
innheimtur og skilagreinar í samstarfi við innheimtudeild.  Heldur utanum samskipti við foreldra um 
breytingar vistunartíma og þeirrar þjónustu sem skólinn býður, 
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Verkefnastjóri frístundar; til athugunar og þróunar fyrir næsta skólaár.  Hefur verið í höndum 
nokkra aðila sem hafa verið með ólíka ramma.  Mikilvægt að nýta reynslu fyrri ára og koma hlutverkinu 
í gott form. 
 

4.2. Viðtalstímar og upplýsingaleiðir  
Viðtalstímar hafa ekki verið settir upp sérstaklega en allir umsjónarkennarar hafa tíma milli kl. 8:00 og 
9:00 á hverjum morgni sem nýtist vel til foreldrasamstarfs.  Við höfum einnig hvatt foreldra til að nota 
tölvupóstssamskipti við kennara. 
 
Skólastjórnendur eða staðgenglar þeirra eru við allan starfstíma skóla.  Mjög góð leið er að óska eftir 
fundi með tölvupósti eða skilja eftir skilaboð hjá ritara.   
 
Hugbúnaðarkerfið Námfús er notað til að senda foreldrum upplýsingar frá skólanum.  Þar er skráð 
námsframvinda barna á aldrinum 6 til 9 ára og sett inn námsmarkmið.  Hver 
deildarstjóri/umsjónarkennari sendir heim áætlanabréf/vikubréf til foreldra þar sem fram koma 
upplýsingar er varða nám og líðan barns í skólanum. 
 
Foreldrar geta ætíð óskað eftir fundum til að ræða við deildarstjóra eða umsjónarkennara barna sinna.  
List- og verkgreinakennarar ásamt íþróttakennara veita einnig viðtöl eftir þörfum.  Þroskaþjálfar sem 
sinna einstökum börnum boða foreldra reglulega á sinn fund í samráði við verkefnastjóra sérkennslu 
en foreldrar geta þess utan ætíð óskað eftir fundum eða öðrum samskiptum. 
 
Upplýsingatöflur eru á nokkrum stöðum í húsinu þar sem upplýsingum til foreldra er komið á framfæri.  
Upplýsingatöflur eru einnig á vinnusvæðum starfsmanna með upplýsingum og tilkynningum sem þurfa 
að berast hratt til allra starfsmanna.   Á upplýsingatöflu við kaffistofu eru skilaboð um hvað eina sem 
dagurinn ber í skrauti sér, upplýsingatafla í vinnurými er fyrir skilaboð og fleira til frístundar og 
sérgreinakennara, upplýsingatöflur hjá ritara taka yfir skólaárið og mánuðinn. Upplýsingar um 
námskeið, fyrirlestra og endurmenntun starfsmanna fer á vegg í kaffistofu. 
 
Heimasíða skólans er virk upplýsingaleið og þar má nálgast ýmsan fróðleik, svo sem stefnu skólans, 
matseðli dagsins og skóladagatali.  Fréttir eru settar á heimasíðu skólans ásamt myndum sem teknar 
eru í leik og starfi skólans.  Heimasíða skólans er hugsuð sem upplýsingaveita fyrir skólastarfið frekar 
en fréttasíða. 
 
Krikaskóli er með síðu á samskiptavefnum Facebook.  Þar verða birtar stuttar tilkynningar og fréttir úr 
skólastarfinu í máli og myndum.  Við munum endurmeta hana reglulega til að sjá hvernig hún nýtist til 
að birta skólastarf Krikaskóla fyrir foreldrum barnanna. 
 
Skólastjóri sendir út vikulegt fréttabréf til starfsmanna.  Það er í þróun en bæði er það sent í tölvupósti 
og hengt á hurð við starfsmannainngang öllum til upplýsinga.  Skólinn hefur einnig tekið í notkun 
Workplace (skólaárið 2018-19) til að miðla upplýsingum fljótt og vel til allra starfsmanna. 
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5. Skrifstofuhald og opnunartímar  
Skrifstofa skólans er opinn alla daga frá kl. 8:00-16:00 en opnunartími skólans er frá kl. 7:30-17:00 alla 
virka daga. 
 
Verkefnastjóri skrifstofu er foreldrum innan handar og öðrum þeim sem leita til skólans.   
 
Svarað er í síma eftir föngum fyrir utan opnunartíma skrifstofunnar.  Bent skal á bein símanúmer sem 
hægt er að hringja í e. skrifstofutíma s.s. til frístundar. 

6. Starfsáætlun nemenda (skóladagatal) og fastir liðir í skólastarfinu  
 
Skóladagatal Krikaskóla er birt á heimasíðu skólans um leið og það hefur verið lagt fyrir fræðslunefnd 
og bæjarráðá hverju ári.  http://www.krikaskoli.is/namskrar/skolanamskrar/#Tab022 
 
 
 
Fastir liðir í skólastarfi Krikaskóla eru eftirfarandi; 

• Kynningarfundir fyrir foreldra að hausti 

• Skólasetning og skólaslit 

• Vorheimsóknir foreldra yngstu barnanna 

• Sumarhátíð Krikaskóla 

• Dagur íslenskrar tungu  

• Dagur stærðfræðinnar 

• Íþróttadagur Krikaskóla 

• 100 daga hátíð Krikaskóla 

• Vorferðir hvers aldurshóps 

• Menningarvika leikskóla Mosfellsbæjar 

• Litla upplestrarkeppnin í 4 bekk 

• Bæjarhátíðin Í túninu heima 

• Fræðslufundir fyrir foreldra um ákveðin málefni hverju sinni 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krikaskoli.is/namskrar/skolanamskrar/#Tab022
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7. Skólabragur og skólareglur:  

Skólabragur Krikaskóla einkennist af samvinnu og samstarfi milli allra. Umhyggju fyrir einstaklingum í 
skólanum og stuðningi við hvern og einn. Agi barna skal byggjast á virðingu fyrir barninu en ekki 
skilyrðislausri hlýðni við boð og bönn. Reglur skulu vera fáar og skýrar. 

Starfið skal einkennast af jákvæðu umhverfi og skilaboðum. Markmiðið er að öllum líði vel í Krikaskóla. 

Gildi skólans skulu birtast í starfi hans en þau eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. 

7.1. Skólabragur og stefna gegn ofbeldi  
Jákvæður agi er uppeldisstefna byggð á sjálfsstjórnarkenningunni og náskyld Uppbyggingarstefnunni.  

Agastefna skólans skal taka mið af þeirri hugmyndafræði.  Unnið verður að því skólaárið 2014-2015 að 

festa í sessi agastefnu skólans.    Lykilatriði er að mistök eru lærdómstækifæri og að bak við alla hegðun 

eru markmið og orsakir.  Við þurfum öll að tilheyra og skipta máli.  Virðing þarf að vera gagnkvæm og 

við sýnum góðvild og festu á sama tíma. 

Eineltisáætlun skólans er á heimasíðu hans http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ en skólasamfélagið í 
Krikaskóla lýsir því yfir að hvorki einelti né annað ofbeldi verði ekki liðið í skólanum.  Leitað verður allra 
ráða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og til að leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. 
 
Skilgreining á einelti:  Einelti er endurtekin áreitni eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, sem stýrt er af 
einstaklingi eða hópi sem beinist að einstaklingi sem ekki tekst að verja sig.  Líkamlegt einelti getur 
verið barsmíðar, spörk, hrindingar eða meiðingar af öðru tagi.  Andlegt einelti felst í stríðni, útilokun, 
hótunum eða höfnun. 
 
Skilgreining á ofbeldi:  Ofbeldi er vísvitandi meiðandi hegðun þar sem einstaklingur eða hópur beitir 
valdi til að meiða eða niðurlægja aðra.  Einstakt ofbeldisatvik getur verið merki um að sá sem fyrir 
ofbeldinu verður hafi verið lagður í einelti. 
 
 

7.2. Skólareglur 
 Skólareglur Krikaskóla 

✓ Við gefum öðrum næði til að læra og vinnum alltaf eins vel og við getum. 

✓ Við göngum vel um og erum kurteis. 

✓ Við mætum með viðeigandi klæðnað og klæðum okkur eftir veðri. 

✓ Við mætum á réttum tíma og förum eftir fyrirmælum starfsfólks. 

✓ Við metum heilbrigt líferni og borðum hollan mat. Skiljum sælgæti eftir heima. 

✓ Við erum ekki á reiðhjólum, línuskautum, hjólabrettum né hlaupahjólum á skólalóðinni á 

skólatíma (nema á hjóladögum). 

✓ Höfum slökkt á símum og geymum þá í körfum/töskum. 

http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
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✓ Við berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu. 

✓ Við virðum öryggi, eigur og einkalíf annarra. 

 

7.3. Skólasóknarreglur og brottrekstur  
Forráðamönnum ber að tilkynna veikindi og leyfi samdægurs í síma 578-3400, en að öðrum kosti er 

litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða.   

Leyfi þarf að sækja um hjá deildarstjóra/umsjónarkennara og ef leyfi mun standa lengur en 3 skóladaga 

þarf skólastjóri að samþykkja leyfið.   

Leyfi sem er lengra en vika er litið á sem tímabundna undanþágu frá skólasókn. Í slíkum tilfellum skal 

forráðamaður ræða við skólastjórnanda þar sem fjallað er um umsóknina. Skólinn áskilur sér rétt til að 

hafna tímabundinni undanþágu frá skólasókn ef ástæða þykir til samanber 15. gr. laga um grunnskóla. 

Brottrekstur er ekki úrræði í Krikaskóla meðal annars vegna aldurs barnanna.  Barn getur hins vegar 

verið fjarlægt úr aðstæðum og ekki boðið að koma inn í þær aftur sama dag.  Fyrir getur komið að 

óskað sé eftir að foreldri sæki barn sitt sem ekki ræður við skólastarf þann daginn.  

 

7.4. Frímínútur, hlé, leyfi, ástundun  
Í Krikaskóla eru ekki eiginlegar frímínútur heldur útivist.  Börn á öllum aldri fara út daglega til að njóta 
útivistar með öðrum börnum undir eftirliti kennara og starfsmanna skólans.   
 
Leyfi barna til að vera inni eftir veikindi er einn dagur ef þörf krefur.  Gert er ráð fyrir að barn komi í 
skólann eftir veikindi tilbúið til að taka þátt í öllu starfi hans og þar með talið útiveru.  Ekki er veitt 
heimild til fyrirbyggjandi inniveru barns nema í undantekningartilfellum. 
 
Fylgst er með ástundun barnanna með skráningum í skólanum.  Umsjónarkerfið Námfús er nýtt til 
þess bæði í leik- og grunnskólastarfi.  Ef barn kemur ítrekað of seint eða önnur vanhöld eru á 
skólasókn þess er rætt við foreldra þeirra af umsjónarkennara eða deildarstjóra.  Mikilvægt er að átta 
sig á því þar sem um ung börn er að ræða þá er skólasókn ekki á þeirra ábyrgð heldur foreldra þeirra.  
Óásættanleg ástundun í grunnskólastarf ef tilkynningarskyld til barnaverndar. 
 

7.5. Bekkjarreglur og umsjónarmenn  
Eftirfarandi reglur voru settar af 8 og 9 ára börnum en hver aldurshópur gerir sínar reglur í samvinnu 
við kennara sína. 

✓ Ganga frá eftir sig. 

✓ Sýna virðingu og vinsemd. 

✓ Ganga á ganginum. 

✓ Ganga inni nema í íþróttasal. 
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✓ Ekki hlaupa. 

✓ Hafa stjórn á sér. 

 Reglur í hreiðri: 

✓ Passa hendur og fætur. 

✓ Loka munninum á meðan sá sem á orðið talar. 

✓ Sitja kyrr á rassinum. 

Hlutverk umsjónarmanna er mismunandi eftir aldurshópum.  Yngstu börnin fara með að sækja 
matarvagna á meðan í elstu aldurshópunum hafa börnin mörg ólík hlutverk s.s. sópa, sjá um rusl, sækja 
ávexti, ganga frá af borðum og þurrka af. 

 

7.6. Skráning agabrota og stjórnsýsla agamála  (athuga hvað á að gera við 

agabrot) 
Agabrot eru skráð hjá umsjónarkennara og foreldrar upplýstir um málið með símtali eða tölvupósti.  
Foreldrar eru hvattir til að leita sér nánari upplýsinga ef þeir þurfa hjá við komandi kennurum og 
starfmönnum skólans. 
Ef um síendurtekna hegðun er að ræða er haldinn fundur með barninu, foreldrum og 
umsjónarkennara.  Gerð er áætlun um hvernig bregðast skuli við og allir geta sæst á.  Mikilvægt er að 
leggja áherslu á að við trúum á að barnið geti breytt hegðun sinni. 
Ef illa gengur er verkefnastjóri sérkennslu kallaður til og aðstoðar við lausnaleit.  Hægt er að vísa málum 
til sérfræðiþjónustu skóla og fá ráðgjöf bæði fyrir skóla og foreldra. 

7.7. Forföll og forfallakennsla  
Metin er á hverjum degi staða í skólanum vegna forfalla barna og starfsmanna.  Starfsmenn skulu 
hringja strax að morgni til að tilkynna forföll.  Verkefnastjóri skrifstofu hefur umsjón með forföllum og 
afleysingu þeirra eins og við verður komið.  Ákveðin forgangsröðun er á því hvernig afleysingar eru 
skipulagðar til að skólastarf geti gengið sem eðlilegast fyrir sig.  Ekki er hægt að leysa öll forföll með 
afleysingu. 
 
Mikilvægt er að gæta allra öryggisþátta svo sem vegna barna með einstakar þarfir.  Þegar margir eru 
frá gæti þurft að fella niður einhverja hluta starfseminnar en sjaldan þarf að fella niður kennslu barna 
í leik- eða grunnskólastarfi af þeim orsökum.  Fært er til og hagrætt meðan tækifæri gefst og allar 
hendur virkjaðar.  Starfið með börnunum gengur fyrir öllu öðru á erfiðum dögum í skólanum. 
 

7.8. Opnun og lok skóla, skólaumgengni  
Skólinn er opnaður kl. 7:30 alla morgna og þá er tekið á móti börnum sem eiga frístund að morgni eða 
vistunartíma í leikskólastarfi frá kl. 7:30.  Tekið er á móti börnunum á tveimur svæðum,  neðri hæð í 
heimasvæði frístundar fyrir eldri börn og á efri hæð á svæði Fjallafinku fyrir yngri börn.  Systkini geta 
auðveldlega verið saman óháð svæði skv. óskum foreldra. 
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Skólanum er lokað kl. 17:00 og þá á að vera búið að sækja öll börn.  
Húsnæði Krikaskóla er í útleigu nokkur kvöld í viku, bæði til fastra aðila og tilfallandi vegna funda eða 
annarra viðburða.  Skólinn hefur einnig verið leigður út um helgar vegna veisluhalda og gerður er 
sérstakur leigusamningur við viðkomandi aðila.  Verkefnastjóri skrifstofu sér um útleigu skólans, gerir 
leigusamninga og veitir allar upplýsingar sem óskað er eftir. 
 
Umgengni um skólann og eigur hans eru í sameiginlegri ábyrgð starfsmanna skólans.  Skólastjórnendur 
fylgjast með og hvetja fólk til betri umgengni á þeim svæðum sem mest mæðir á í daglegu starfi.  Börnin 
eru einnig virkjuð og hvött til góðrar umgengni í skólanum sínum. 
 
Dagleg ræsting er keypt hjá utanaðkomandi þjónustufyrirtæki. Gluggar og gler ásamt mjög góðri 
nýtingu húsnæðis gerir það að verkum að erfitt er að komast að svæðum til þrifa en einnig eru þau fljót 
að bera merki notkunar aftur.  Unnið hefur verið að þróun á hreingerningu skólans í samstarfi við 
viðkomandi þjónustufyrirtæki og ljóst að mikilvægt er að halda nánu samstarfi áfram varðandi 
hreinlæti í skólastarfinu. 
 

7.9. Viðbrögð við vímuefnaneyslu og alvarlegum brotum  
Vegna ungs aldurs barna í Krikaskóla hefur ekki verið mótuð stefna varðandi viðbrögð við 
vímuefnaneyslu né alvarlegum brotum.  Mikilvægt er hins vegar að minna á barnaverndarlög og 
tilkynningarskyldu skólans undir slíkum kringumstæðum. 
 
http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/grunnskoli/leidbeiningar-og-verklagsreglur/ 

8. Ábyrgð og skyldur:  
 

Lög um leik- og grunnskóla ásamt reglugerð nr. 1040/2011 fjalla um ábyrgð og skyldur aðila í 

skólasamfélaginu.  Siðareglur kennara og þroskaþjálfa koma einnig hér til álita ásamt ákvæðum í 

kjarasamningum. Í Mannauðsstefnu Mosfellsbæjar er einnig kveðið á um ábyrgð og skyldur 

starfsmanna. 

8.1. Ábyrgð og skyldur starfsfólks  
Í 12. gr. grunnskólalaga og í 7. gr. leikskólalaga segir að starfsfólk skuli rækja starf sitt af fagmennsku, 

alúð og samviskusemi.  Starfsfólk gæti þagmælsku og halda þagnarskyldu eftir að starfi líkur. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html  http://www.althingi.is/lagas/139b/2008090.html 

Í Mannauðstefnu Mosfellsbæjar koma fram hlutverk og ábyrgð starfsfólks ásamt siðareglum. 
 
Siðareglur starfsfólks eru eftirfarandi: 

✓ Starfsfólk skal hafa gildi bæjarins – virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju – að leiðarljósi 
í daglegu starfi. 

http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/grunnskoli/leidbeiningar-og-verklagsreglur/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
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✓ Starfsfólki ber að fara eftir þeim lögum, reglum, reglugerðum og því stöðuumboði er starfi þess 
fylgir.  

✓ Starfsfólk skal sýna heiðarleika og halda trúnað í samskiptum sínum við íbúa, viðskiptavini, 
samstarfsfólk og aðra aðila. Trúnaður helst þó starfsmaður láti af störfum. 

✓ Starfsfólk skal leiðbeina íbúum og viðskiptavinum um hvar þeir geti leitað upplýsinga um 
réttindi sín og skyldur. 

✓ Starfsfólk skal fara vel með það vald sem því er falið og hafa hugfast að Mosfellsbær er fyrst og 
fremst þjónustustofnun við bæjarbúa. 

✓ Starfsfólk skal fara vel með almannafé og ekki nota það á annan hátt en lög, reglur og fyrirmæli 
segja til um. 

✓ Starfsfólk starfar í þágu bæjarbúa og skal setja almannahagsmuni ofar sérhagsmunum. 
✓ Starfsfólki ber að sýna ábyrgð í störfum sínum í samræmi við starfslýsingu viðkomandi og 

réttindi og skyldur samkvæmt gildandi kjarasamningi eða ráðningarsamningi. 
✓ Starfsfólk skal vanda samskipti sín og stuðla að góðum starfsanda.  
✓ Starfsfólki ber að stuðla að lausn ágreiningsmála komi þau upp á vinnustað. 
✓ Starfsfólk skal sýna ábyrgð í rafrænum samskiptum og netnotkun hvort heldur sem er í leik eða 

starfi. 
✓ Starfsfólki ber að tileinka sér þessar siðareglur og lýsa því yfir að það sé reiðubúið að hafa þær 

að leiðarljósi. http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/mannaudsstefna/ 
 

Siðareglur kennara er á finna á vef Kennarasambands Íslands; http://www.ki.is/um-
ki/stefna/sidhareglur og siðareglur þroskaþjálfa er að finna á vef Þroskaþjálfafélags Íslands; 
http://www.throska.is/?c=webpage&id=42 
 
Kjarasamningar fjalla einnig um starfsskyldur hvers og eins, en starfsfólk Krikaskóla vinnur eftir 
nokkrum kjarasamningum.  Flestir eru í Starfsmannafélagi Mosfellsbæjar og hjá Kennarasambandi 
Íslands. 
 

8.2. Ábyrgð og skyldur nemenda  
Börn bera nokkra ábyrgð á framkomu sinni og hegðun.  Þau eru hins vegar að læra samskipti eins og 
flest annað og ber að varast að leggja of mikla ábyrgð á þau miðað við aldur og þroska.  Nauðsynlegt 
er hins vegar að börn eftir því sem þau eldast læri að bera ábyrgð á hegðun sinni og framkomu eins og 
fram kemur í grunnskólalögum 14. grein. 
Í Krikaskóla erum við að leggja áherslu á sjálfstæði barna og sjálfshjálp og því fylgir ákveðin ábyrgð.  
Börn læra líka af reynslunni og því verða þau að fá tækifæri til að gera mistök en mistök eru mikilvæg 
lærdómstækifæri í skólanum. 
 

8.3. Ábyrgð og skyldur foreldra nemenda  
Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum, námi þeirra og þeir eiga að fylgjast með námsframvindu þeirra.  

Foreldrar skólaskyldra barna bera ábyrgð á að innrita þau í skóla og að sjá til þess að þau sæki skóla 

samkvæmt 19. grein grunnskólalaga. 

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/mannaudsstefna/
http://www.ki.is/um-ki/stefna/sidhareglur
http://www.ki.is/um-ki/stefna/sidhareglur
http://www.throska.is/?c=webpage&id=42
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Foreldrar ber einnig skylda til að bregðast við þegar skólinn hefur samband vegna veikinda eða annarra 

ástæðna sem hindra barn í þátttöku í skólastarfinu.  Mikilvægt er að foreldrar fylli út öryggiseyðublað 

með tengiliðum sem hægt er að ná í þegar þörf krefur og ekki næst í foreldrana sjálfa.   

Í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila í skólasamfélagi grunnskóla kemur fram að 

foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna. Þannig bera foreldrar einnig ásamt börnum sínum ábyrgð 

á hegðun þeirra og framkomu gagnvart samnemendum og starfsfólki skóla og eiga að bregðast við 

afleiðingum hegðunar barna sinna í skóla. 

Foreldrum ber að greina skólanum frá þeim þáttum sem kunna að hafa áhrif á námsframvindu, 

ástundun og hegðun, s.s. um vanlíðan barna sinna og áföll sem gætu haft áhrif á skólagönguna, sem 

og þegar breytingar verða á högum þeirra og aðstæðum. 

Foreldrum er skylt að vinna að lausn mála í samstarfi við skóla, sérfræðiþjónustu og fræðsluyfirvöld 

sveitarfélaga þegar misbrestur verður á hegðun og framkomu barna þeirra.  

http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ee3c91b7-164b-46ab-9e21-59e3fd3720c2 

9. Skólaráð skóla:  
 
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um 
skólahald.  Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans.  Skólaráð fjallar 
um skólanámskrá, starfsáætlun, fjárhagsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið.  Eins skal skólaráð 
fá til umsagnar áætlanir sem hafa í för með sér meiriháttar breytingar á starfsemi skólans áður en 
endanleg ákvörðun um þær eru teknar. 
 
Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, fulltrúum kennara, starfsmanna, foreldra, 
nemenda, grenndarsamfélagsins og stjórnenda, sjá nánar í lögum um grunnskóla 2008 nr. 91.   
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 
Í reglugerð um skólaráð við grunnskóla 1157/2008 er nánar kveðið á um hlutverk og skipan, verkefni, 
kosningu, starfsáætlun, þátttöku nemenda í skólaráði og skólaráð í samreknum skóla sjá   
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1157-2008 
 
Við leikskóla skal starfa foreldraráð skv. lögum um leikskóla 2008 nr. 90.  Í foreldraráði eiga sæti þrír 
foreldrar sem kosnir eru til eins árs í senn.  Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og 
fræðslunefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi skólans.  
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html  
 
 

9.1. Kynning og starfsreglur 
Í Krikaskóla starfar skólaráð sem fer með hlutverk skólaráðs og foreldraráðs.  Þannig er talið að við 
komum til móts við lög og reglugerðir.  Ekki hefur setið fulltrúi barna í skólaráði vegna ungs aldurs 

http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ee3c91b7-164b-46ab-9e21-59e3fd3720c2
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1157-2008
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html
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barnanna í skólanum en við höfum þess í stað aukið vægi foreldra í skólaráði.  Þar eiga einnig sæti 
fulltrúar leikskólakennara, grunnskólakennara, starfsmanna og stjórnenda.  Skólastjóri stýrir fundum 
skólaráðs og boðar til þeirra með minnst viku fyrirvara. 

Í Krikaskóla starfar skólaráð samkvæmt 8. grein grunnskólalaga frá árinu 2008. Skólaráð er 
samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð er lögboðinn vettvangur 
foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við skólastjórnendur varðandi innihald, áherslur og 
skipulag skólastarfsins. Skólaráð starfar í náinni samvinnu við stjórn foreldrafélagsins. 

Fulltrúa í skólaráði Krikaskóla má sjá á heimasíðu skólans á eftirfarandi slóð; 
http://www.krikaskoli.is/foreldrar/skolarad/ 

  

9.2. Verkefnaskrá (starfsáætlun)  
Skólaráð fundar að meðaltali sex sinnum yfir skólaárið.  Ekki er fundað í ágúst, desember og yfir 
sumarmánuðina nema sérstakar aðstæður skapist.  Fundir hafa verið á miðvikudags- eða 
fimmtudagsmorgnum kl. 8:15 og boðað til þeirra með minnst viku fyrirvara.  Næsti fundur er ákveðin í 
lok hvers fundar nema þegar skilafrestir eða verkefni hafa ekki verið tímasett s.s. skil starfsáætlunar 
eða fjárhagsáætlunar. 
 
Verkefnaskrá skólaráðs veturinn 2016-2017 er í hefðbundnum farvegi.  Fjallað er um á hverju ári m.a. 
skólabyrjun, skipulag og áætlanir, skóladagatal, foreldraviðtöl og annað sem upp kemur í skólastarfinu.   
 
Fundargerðir skólaráðs má sjá á heimasíðu skólans http://www.krikaskoli.is/foreldrar/skolarad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krikaskoli.is/foreldrar/skolarad/
http://www.krikaskoli.is/foreldrar/skolarad/
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10. Foreldrafélag skóla:  
 

Í 9. gr. grunnskólalaga og í 10. gr. leikskólalaga er fjallað um foreldrafélög.  Skólastjóri skal sjá til þess 

og aðstoða við stofnun þeirra.  Hvert foreldrafélag skal setja sér starfsreglur m.a. um kosningu í stjórn 

félagsins og um kosningu fulltrúa í skólaráð.  Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að 

velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. 

10.1. Kynning, lög og starfsreglur  
Foreldrafélag Krikaskóla var stofnað 25. október 2010. Foreldrafélagið er félag allra foreldra barna í 

skólanum og ganga foreldrar/forráðamenn sjálfkrafa í félagið þegar barnið byrjar í Krikaskóla. Á hverju 

hausti er haldinn aðalfundur félagsins þar sem nýir foreldrar eru boðnir velkomnir og kosið er í nýja 

stjórn. Stjórnin samanstendur af 7 fulltrúum og er æskilegt að hver árgangur skólans eigi sinn fulltrúa í 

stjórn. Að auki er kallað eftir tveimur bekkjarfulltrúum úr hverjum árgangi sem hafa það hlutverk að 

halda uppákomur/bekkjarkvöld fyrir sinn árgang, að minnsta kosti einu sinni á hvorri önn. Ekkert gjald 

hefur verið innheimt foreldrafélaginu til handa en uppákomur hafa verið fjármagnaðar með sölu á 

varningi tengdum hverri uppákomu. 

Stjórn foreldrafélagsins má sjá á heimasíðu skólans á eftirfarandi vefslóð; 

http://www.krikaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag/  

10.2. Verkefnaskrá (starfsáætlun)  
Meðal þess sem foreldrafélagið stendur fyrir er aðventustund í byrjun aðventu þar sem málaðar hafa 

verið piparkökur, jólaföndur í boði fyrir þá sem það vilja og jafnvel steikt laufabrauð, en dagskráin 

mótast af stjórn foreldrafélagsins hverju sinni. Foreldrafélagið hefur einnig komið að skipulagningu 

vorhátíðar og stóð meðal annars fyrir vöfflusölu vorið 2012 ásamt því að setja á fót fatabúð fyrir 

útskriftarárgang skólans sem þannig hefur möguleika á að safna sér aur í útskriftarskemmtun að eigin 

vali. Foreldrafélagið hefur einnig skipulagt árlega myndatöku fyrir nemendur í samstarfi við skólann 

ásamt því að reyna að koma óskilamunum í réttar hendur. 

 

10.3. Verkefni foreldrafélags (foreldrarölt, bekkjarstarf o.fl.)  
Foreldrafélag Krikaskóla tók þátt í stofnun Foreldraráðs Mosfellsbæjar en það er svæðisráð 

foreldrafélaga allra grunnskóla Mosfellsbæjar.  Stofnfundur var haldinn 23. janúar 2014.  Svæðisráð er 

samstarfsvettvangur allra foreldrafélaga grunnskóla í Mosfellsbæ. 

10.4. Bekkjarstarf og bekkjarfulltrúar  
Bekkjarfulltrúar hafa verið starfandi í hverjum árgangi í skólanum og hafa staðið fyrir viðburðum fyrir 

árganga barna og foreldra þeirra.  Foreldrar tveggja barna hafa verið bekkjarfulltrúar í hverjum árgangi. 

http://www.krikaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag/
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11. Nemendafélag skóla:  
 

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag skv. lögum um grunnskóla 2008 nr. 91.  Skólastjóri er ábyrgur 
fyrir stofnun þess.  Nemendafélagið vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda 
og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. 
 
Nemendafélag Krikaskóla var stofnað skólaárið 2015-16 og setti það sér starfsreglur.  Hver árgangur 6 
til 9 ára barnanna á sinn fulltrúa í stjórn nemendafélagsins. 
 
Við leikskóla er ekki gert ráð fyrir nemendafélagi.  Nemendafélag Krikaskóla er í umsjón verkefnastjóra 
frístundar og stýrir hann fundum þess.   
 
Haldnir hafa verið formlegir fundir með öllum börnum í 3. og 4. bekk ár hvert með skólastjóra.  Þar eru 
rædd ýmis mál sem brenna á hverju sinni og skýrðar fyrir öllum hvernig og hversu mikilvægt er að börn 
leiti til kennara og stjórnenda með þau mál sem á þeim brenna.  Aðgengi þeirra og leiðir að ábyrgu 
fullorðnu fólki eru rædd og reynt að opna þeim eins margar leiðir til að tala við fullorðna eins og hægt 
er hverju sinni. 
 
 

12. Upplýsingar um skólastarfið og tilkynningar:  
 

Upplýsingar um skólastarf og tilkynningar frá Krikaskóla eru birtar á heimasíðu skólans, á Facebook 

síðu skólans, í tölvupósti til foreldra og með upplýsingum á upplýsingatöflum. http://krikaskoli.is/ 

Tilkynningar frá Mosfellsbæ er varða skólastarf eru birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar 

http://www.mos.is, á heimasíðu skólans og í fjölmiðlum eftir atvikum. 

 

12.1. Skólastarfskynningar  
Haustfundir eru haldnir á hverju skólaári til kynningar fyrir alla foreldra í Krikaskóla.  Þar er almenn 

kynning á skólanum, hugmyndafræði hans og sérstökum verkefnum.  Kynnt er stoðþjónusta, 

hjúkrunarfræðingur kynnir sitt hlutverk og hlutverk Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar er kynnt.  

Deildarstjórar og umsjónarkennarar hitta síðan foreldrahópinn sinn og kynna sérstaklega viðfangsefni 

hvers árgangs. 

Vegna samsetningar aldurshópa í Krikaskóla hafa ekki farið fram eiginlegar kynningar á starfi með sex 

ára börnum fyrr en að hausti.  Foreldrar fá í foreldraviðtali að vori við kennara fimm ára barna 

upplýsingar um það sem framundan er og hafa tækifæri til að spyrja. 

http://krikaskoli.is/
http://www.mos.is/


 2018-2020  

 

 

30 
 
 

 

Upplýsingabréf hefur einnig verið sent til foreldra barnanna sem eru að hefja formlegt grunnskólanám 

s.s. varðandi skólaskyldu, efnivið og það sem börn þurfa til að sinna námi og leik í 1. bekk Krikaskóla. 

12.2. Skólavefur  
Heimasíða skólans er ætíð í skoðun og munum við nýta hana sérstaklega til upplýsingagjafar. 

12.3. Skólablað 
Frístundahópur hefur gefið út fréttablað í skólanum og hófst útgáfan skólaárið 2013-2014.  Út hafa 

komið fjögur tölublöð en hópur barna á aldrinum 6 til 9 ára stendur fyrir útgáfunni. 

12.4. Tölvupóstur og SMS-sendingar  
Tölvupóstar eru sendir til foreldra vegna ýmissa tilkynninga s.s. vegna óveðurs. 

Ekki hafa verið notaðar SMS-sendingar til foreldra frá skólanum. 

12.5 Aðrar samskiptaleiðir (s.s. viðtöl við kennara o.fl.)  
Skipulögð viðtöl eru haldin tvisvar á ári fyrir foreldra allra barna í skólanum. Viðtöl eru veitt eftir þörfum 
og óskum foreldra þar fyrir utan.   
 
Gott aðgengi er að kennurum skólans og hægt að hitta á kennara barna milli kl. 8 og 9 alla morgna og 
deildarstjórar á auglýstum undirbúningstímum. 

13. Samstarf við önnur skólastig, stofnanir og grenndarumhverfið:  

13.1. Leikskólasamstarf  
Samstarf er mikið milli leik og grunnskólastarfs í Krikaskóla enda er það eitt að grunnatriðum í starfi 
skólans.  Samvinna er mikil í smiðjum, list-og verkgreinakennslu skólans er þar eru saman 5, 6 og 7 ára 
börn.  Eins er mikið samstarf um læsi, bóklæsi og stærðfræðilæsi í skólanum. 
 
Eldri börnin geta valið að fara inn á yngri deildir og taka þátt í leik og starfi með 2ja til 5 ára börnum. 
 
2ra til 5 ára börnin fá kennslu hjá tónlistarkennara, íþróttakennara og myndlistarkennara í skólastarfinu 
ásamt útikennslu. 
 
Samstarf hefur verið við leikskólann Reykjakot s.s. varðandi Umferðarskóla barnanna sem kemur til 
okkar á hverju skólaári. 
 
Samstarf er milli allra leik- og grunnskóla um verkefnið Heilsueflandi skóli.  Stýrihópur er starfandi með 
þátttöku allra skóla og nú er unnið að endurskoðun stefnu um næringu og matarræði í skólunum.  
Gerðir verða sameiginlegir matseðlar fyrir alla skólana sem liður í þessu verkefni. 
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13.2. Grunnskólasamstarf 
Samstarf er við Varmárskóla enda fara flest börnin þangað þegar þau kveðja Krikaskóla eftir 4. bekk.  
Gengið hefur verið frá áætlun um yfirfærslu barnanna, heimsóknir og upplýsingagjöf.  Kennarar hittast 
og bera saman bækur sínar.  Einnig er gengið sérstaklega frá yfirfærsluáætlunum vegna barna sem 
þurfa aukinn stuðning af einhverjum orsökum. 
 
Grunnskólarnir eru einnig í samstarfi með frístundarfjör sem fram fer í Íþróttahúsinu við Varmá.  Þar 
hittast börn úr 6 og 7 ára bekkjum allra skólanna einu sinni í viku.  Verkefnið er í samstarfi við 
Aftureldingu og byggir á hugmyndum um að kynna fyrir börnunum ólíkar íþróttagreinar. 
 

13.3. Bæjarsamstarf  
Samstarf og samgangur er milli skólans og Bókasafns Mosfellsbæjar í Kjarna.  Ekki er eiginlegt 

skólabókasafn í Krikaskóla og því sækjum við bókasafnsfræðslu og þjónustu til almenningsbókasafnsins 

í Kjarna. 

Yngri börnin fara í hópum og fá upplestur á bókasafninu hjá safnvörðum þar.  Krikaskóli hefur einnig 

fengið bækur að láni til að nýta í skólastarf sitt og kennslu.  Eldri börnin fá bókasafnskort og læra að 

nýta sér það til að sækja sér bækur og skila þeim reglulega sem part af námi þeirra í skólanum. 

Skólahljómsveitin er í samstarfi við Krikaskóla og kennarar þaðan koma í skólann til að kenna börnum 

á blokkflautur og önnur blásturshljóðfæri.  Mikil ánægja er með þeirra aðkomu sem skilar sér í þátttöku 

barna úr Krikaskóla í Skólahljómsveitinni þegar börnin hefja göngu í Varmárskóla. 

Kennarar úr Listaskólanum koma einnig og kenna sínum nemendum í Krikaskóla. 

Samstarf er við Íþróttamiðstöðina í Lágafelli en þangað sækja börn í 1. til 3. bekk sund. 

Samstarf er við Varmárskóla og Íþróttahúsið við Varmá vegna íþrótta og sundkennslu barna í 4. bekk.  

Verkefnið er liður í aðlögun barnanna að Varmárskóla. 

13.4. Grenndarsamstarf  
Samstarf var veturinn 2013-14 við Lionsklúbbinn Úurnar en þær komu að lestrarþjálfun barna.  
Sjálfboðaliðar á þeirra vegum komu inn í skólann og hlustuðu á börn lesa.  Áframhald verður ekki á 
þessu verkefni að sinni en þær munu áfram koma að stuðningi við læsi í grunnskólum.  Úurnar færðu 
skólanum IPad-mini til nota við kennslu í skólanum vorið 2014.  Kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. 
 
Samstarf var veturinn 2013-14 við FaMos en sjálfboðaliðar frá þeim komu inn í textílsmiðjur og 
aðstoðuðu börn.  Eftir er að meta það starf og sjá til með framhald.  Ekki verður áframhald á því 
samstarfi.   
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Samstarf hefur verið við fyrirtæki í nágrenni skólans t.d. garðyrkjubónda sem börnin hafa heimsótt til 
að sækja grænmeti.  Heimsóknir hafa einnig verið í önnur fyrirtæki og verslanir sem hafa tekið okkur 
vel. 

14. Skólasérstaða: 
  
Krikaskóli hefur mikla sérstöðu vegna samsetningar sinnar.  Samstarf og samvinna þvert milli árganga 
er alltaf að aukast í skólanum. Við búum vel að því að halda í aðstæður grunnskóla og efnivið leikskóla, 
ásamt ýmsu fleiru sem nýtist vel fyrir öll börn í skólanum. Samfella í skólaárinu og skóladegi barnanna 
er mikil í Krikaskóla.  Samstarf tryggir meðal annars samfellu hefðbundins skólastarfs og frístundar með 
tilliti til einstaklingsþarfa. 
 

14.1. Skólahefðir  
Safnast er á sal alla föstudagsmorgna kl. 9:10 og sungið saman.  Einn árgangur í einu sér um umsjón 
og skipulag.  Allir skiptast á að koma með atriði og sjá til þess að allir árgangar fái notið sín. 
 
Skólakór var stofnaður í Krikaskóla skólaárið 2013-2014.  Börn í 3. og 4. bekk hófu leikinn og 
mynduðu kórinn.  Einnig var gerð tilraun til að halda úti kórstarfi fyrir börn í 1. og 2. bekk en það er 
styttra á veg komið. 
 
Þemadagar eru haldnir í skólanum og komið er mjög gott skipulag sem þróað hefur verið innan 
skólans.  Elstu börnin eru leiðtogar yfir aldursblönduðum hópi barna.  Stöðvar eru settar upp innan og 
utan skólans sem börnin færast á milli eftir ákveðnu kerfi.  Mikil ánægja er með þetta samstarf allra 
aldurshópa í skólanum.  Þetta skipulag er notað á t.d. degi íslenskrar tungu, degi stærðfræðinnar, 
íþróttadegi skólans og 100 daga hátíðinni. 
 
 

14.2. Skólaþróun  
Krikaskóli var formlegur þróunarskóli með vísan í 44. grein laga um grunnskóla með heimild frá 
Mennta- og menningarráðuneytinu frá 21. maí 2012 til þriggja ára en eftir því var leitað sérstaklega 
með tilliti til hugmyndafræðilegrar sérstöðu skólans um blandaðan heildstæðan leik- og grunnskóla og 
árlegs starfstíma skólans með 200 daga skóladagatali.  Því verkefni lauk með úttekt sem unnin var á 
vegum MMR af Attentus ehf. í maí 2015.  Niðurstöður má sjá á heimasíðum ráðuneytisins og skólans. 
 
Starfendarannsóknir hafa verið rauður þráður í gegnum starf Krikaskóla frá upphafi.  Hver kennari 
sinnir einni starfendarannsókn á hverju skólaári og með henni eflir hann færni sína í starfi og kannar 
einhvern þátt skólastarfsins í Krikaskóla á dýptina.  Ýmis verkefni og áætlanir hafa sprottið í 
starfendarannsóknum sem eflt hafa skólann á ýmsan hátt.  Má þar nefna útikennslu og vettvangsnám, 
Leikur að læra, Lesið í skóginn, þemanám, stærðfræði byggða á skilningi barna, byrjendalæsi, 
yndislestur drengja, samþættingu náms fyrir 4 ára börn og svo framvegis. 
 



 2018-2020  

 

 

33 
 
 

 

Í skýrslu vinnuhóps sem unnin var 2011-2012 um sérfræðiþjónustu og þjónustu við börn með sérþarfir 
í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar var lögð fram sú tillaga að í Krikaskóla yrði þekkingar og 
þjónustusetur um mál og læsi yngstu barnanna.  Sú vinna er í farvegi og við væntum þess að áframhald 
verði á uppbyggingu þekkingar innan skólans, bæði á sértækum málum sem og hinum almennu. 
 
Leiðtogahlutverk í Byrjendalæsi hefur verið í Krikaskóla fyrir Krikaskóla og Varmárskóla.  Það mun 
breytast eftir því sem þekking eflist í báðum skólum.  Samstarf milli skólanna um þessa kennsluaðferð 
og nálgun við lestur barna er gríðarlega mikilvæg m.a. vegna samfellu í námi barnanna sem hefja sína 
skólagöngu í Krikaskóla og færst svo langflest í Varmárskóla. 
 
Krikaskóli er leiðandi á landsvísu í samþættingu leik- og grunnskólastarfs en ekki síður í samþættingu 
grunnskólastarfs og frístundar.  Mikið hefur verið leitað til skólans til að fá upplýsingar um þá reynslu 
sem við höfum og hvaða útfærslur hafa orðið ofaná hjá okkur.  Skólastjóri Krikaskóla hefur sinnt þessu 
verki að mestu en mikilvægt er að efla fleiri til að taka þátt og að því verður áfram unnið. 
 

14.3. Samstarfsverkefni:  
 

✓ Lestrarstefna var unnin í samvinnu allra leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ.  Sameiginlegur 
sáttmáli var settur og síðan þróaði hver skóli sína lestrarstefnu. 

✓ Samstarf milli skóla er mikilvægt og styrkir hvern skóla í sérstöðu sinni.  Samstarf skóla í 
Mosfellsbæ er bæði með formlegum hætti og óformlegum.  Skólastjórnendur bæði leik- og 
grunnskóla leita hver til annars með stórt og smátt sem er gríðarlegur stuðningur fyrir hvern 
og einn. 

✓ Samstarfsfólk okkar á skrifstofum bæjarins er einnig mikilvægur stuðningur í rekstri og umsýslu 
allri.   

✓ Sérfræðiþjónustan er mikilvægur liður í öllu skólastarfi og efling hennar sérstaklega mikilvæg 
eins og fram kom í skýrslu vinnuhóps um sérfræðiþjónustu og þjónustu við börn með sérþarfir 
í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar frá 2012. 

✓ Samstarf við mannauðsstjóra Mosfellsbæjar er mikilvægur stuðningur við forstöðumenn og 
starfsmenn stofnanna í tengslum við mannauð skólanna og verkefni þeim tengd. 

 
 

14.3.1. Innanbæjar  

Samstarfsverkefni með Varmárskóla um yfirfærslu barna milli skólanna hefur verið starfrækt frá því að 
fyrstu börnin fóru þangað.  Verkefnið er komið í góðan farveg og tekur yfir heimsóknir og kynningar 
bæði barna og kennara, ásamt ýmsum upplýsingum og samþættingu náms sem leggur grunninn að 
góðu áframhaldandi námsferli hvers barns. 
 
Skólar og stofnanir bæjarins hafa tekið þátt í bæjarhátíðinni Í túninu heima meðal annars með 
skreytingum bæjarfélagsins og þátttöku í einstökum viðburðum. 
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Skólinn tekur þátt í Menningarviku leikskólabarna á hverju ári í samstarfi við alla leikskóla 
Mosfellsbæjar.  Haldin er listasýning í Kjarna þar sem sýnd eru verk allra leikskólabarna í Mosfellsbæ.  
Hver árgangur hittist einnig og syngur saman nokkur lög fyrir gesti og gangandi.  Um mikinn viðburð er 
að ræða og verður honum vonandi haldið sem lengst. 
 
Allir grunnskólar í Mosfellsbæ taka þátt í Litlu upplestrarkeppninni fyrir 4. bekk.  Varmárskóli og 
Lágafellsskóli taka þátt í Stóru upplestrarkeppninni fyrir 7. bekk.  Báðar eiga þessar keppnir uppruna 
sinn í Hafnarfirði en margir skólar taka þátt á landsvísu.  Sjá http://upplestur.hafnarfjordur.is/. 
 
 

14.3.2. Innanlands og alþjóðleg  

Krikaskóli hefur sótt um að taka þátt í verkefni í gegnum Erasmus-plús í samstarfi við Tyrkland, Spán, 
Frakkland, Pólland og Grikkland.  Verkefnið fjallar um vinnu með gildi í starfi með fjögurra og fimm ára 
börnum.  Gildin sem unnið verður með eru t.d. jafnrétti, sanngirni og fleiri.  Verkefnið hefst haustið 
2014 og áætlað er að því ljúki haustið 2016 með heimsókn allra þátttökulanda til Íslands.  Verkefnið 
hlaut ekki styrk. 
 
Krikaskóli hefur einnig sótt um að taka þátt í verkefni í gegnum Erasmus-plús um þróun 
upplýsingatækni í skólastarfi Krikaskóla.  Verkefnið hefst með viku námskeiði á Kýpur í júlí 2014 en 
stendur svo yfir skólaárið 2014-2015 með ýmsum verkefnum sem snúa bæði að stjórnendum, 
starfsmönnum og börnum í skólanum.  Verkefnið hlaut styrk og fóru tveir af kennurum skólans til að 
taka þátt í námskeiðinu.  Lokaskýrslu verkefnisins má finna á heimasíðu skólans. 
 
Krikaskóli er þátttakandi í Erasmus+ samstarfsverkefni ásamt Finnlandi, Svíþjóð og Wales.  Verkefnið 
mun standa skólaárin 2016-2017 og 2017-2018.  Verkefnið miðar að því að kennarar miðli sín á milli 
góðum starfsháttum hvers skóla.  Kennarar munu fara í heimsóknir og vinna ýmis samstarfsverkefni. 
 
Byrjendalæsi/leikskólalæsi var verkefni sem Krikaskóla er að vinna í samstarfi við Háskólann á Akureyri.  
Verkefnið var til tveggja ára og hófst veturinn 2013-14.  Áframhaldandi samningur var gerður varðandi 
viðhald og að festa verkefnið í sessi.  Eins þótti okkur mikilvægt að fá úrvinnslu Læsis og lesmáls frá 
Háskólanum á Akureyri þar sem fram kemur samanburður á stöðu, samanborið við aðra 
byrjendalæsisskóla. 
 
Jákvæður agi er verkefni sem Krikaskóli hefur unnið að í samstarfi við Naustatjörn og Naustaskóla á 
Akureyri.  Verkefnið hófst formlega haustið 2014 og stendur enn.  Mikilvægt er að vinna því sess innan 
skólans hægt og rólega – mjög mikilvægt er að halda uppi áherslum jákvæðs aga jafnt og þétt yfir 
skólaárið. 
 
Krikaskóli hefur verið þátttakandi í Play Iceland og tekið á móti hópum leikskólakennara frá ýmsum 
löndum í nokkur ár.  Eins hefur skólastjóri sótt ráðstefnur innanlands og utan á vegum samtakanna.  
Play Iceland og Play Iceland international hafa á stefnuskrá sinni að miðla mikilvægi og áherslum á 
leikinn í starfsemi leikskóla.  Samtökin hafa einnig á stefnuskrá sinni að vinna gegn vægi athugana og 
prófanna á ungum börnum. 

http://upplestur.hafnarfjordur.is/
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15. Tryggingar í skólastarfi  
 

Frá og með 1. janúar 2019 mun tryggingafélagið Sjóvá sjá um að sjúkratryggja skólabörn í 
Mosfellsbæ. 
 
Öll börn, yngri en 18 ára sem eru búsett í Mosfellsbæ og eru skráð í grunnskóla (gildir um slys sem 
verða á skólatíma, á skólalóð eða í ferð á vegum skólans), leikskóla, dagskóla, á sumarnámskeið, á 
gæsluleikvelli og í skipulögðu tómstundastarfi félagsmiðstöðva eru nú sjálfkrafa vátryggð hjá Sjóvá. 
 
Sjálfsábyrgð í hverju tjóni er kr. 15.000 vegna slyss á barni (nemanda) 
 
Hér má lesa skilmála slysatrygginga skólabarna á heimasíðu Sjóvár. 
 
Í raun virkar þetta einfaldlega svona: 

1. Foreldrar greiða sjálfir heimsóknir á heilsugæslu eða til sérfræðinga vegna slyssins (ekki skólinn 
eða Mosfellsbær). 
 

2. Þegar upphæðin sem foreldrar hafa þurft að greiða vegna slyssins fer yfir 15.000 krónurnar fara 
foreldrar með nóturnar á skrifstofu Sjóvá-Almennra hf. og fá endurgreitt. 

Best er að leita til Sjóvár eftir frekari upplýsingum.  

Í starfsmannahandbók Mosfellsbæjar á bls. 37 er fjallað um vinnuslys og fjölmarga þætti er snúa að 
starfsmönnum http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/starfsmannahandbok/.  Í 
handbókinni kemur fram forstöðumenn eru ábyrgir fyrir að tilkynna um vinnuslys til Vinnueftirlitsins 
og Sjúkratrygginga, að höfðu samráði við hinn slasaða og launadeild eða mannauðstjóra.  Öll slys þarf 
að tilkynna innan árs. 

Í handbókinni kemur einnig fram að alvarleg slys og eitranir skulu tilkynnt svo fljótt sem verða má til 
lögreglu og Vinnueftirlitsins og ekki síðar en innan sólahrings.  Ákveðnar reglur gilda um alvarleg slys 
og ef ætla má að slys sé bótaskylt samkvæmt lögum um almannatryggingar skal tilkynna það til 
Sjúkratrygginga Íslands á þar til gerðum eyðublöðum. 

Slys á börnum skulu skráð á sérstök eyðublöð sem fylgja Öryggishandbók skólans.  Mikilvægt er að skrá 
öll slys óháð mati starfsmanna á stað og stund um alvarleika þeirra.  Skráningin er nýtt m.a. til að meta 
hættu frá einstökum leiktækjum eða staðsetningum í skóla eða á skólalóð. 

16. Mat á skólastarfi:  
 

https://www.sjova.is/einstaklingar/lif-og-heilsa/sjukra-og-slysatryggingar/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/starfsmannahandbok/
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Samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla er skylt að meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði 

í skólastarfi með virkri þátttöku starfsmanna, foreldra og barna eftir því sem við á. Skólum ber einnig 

að birta opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengingar við skólanámskrá og áætlanir um 

umbætur. 

16.1. Kynning  
Um mat og eftirlit sveitarfélaga gildir ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008 og ákvæði laga um 
grunnskóla nr. 91/2008. 
 
Í 35. grein grunnskólalaga og 17. grein leikskólalaga segir um mat og eftirlit: 
 
Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í skólum er að: 

a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 
skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda,  

b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár, 
c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,  
d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum.  
 

Skv. 37. gr. grunnskólalaga og 19. gr. leikskólalaga eiga sveitarfélög að sinna mati og eftirliti með 
gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra 
mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.   Þá ber sveitarfélögum að 
fylgja eftir innra og ytra mati svo það geti leitt til umbóta í skólastarfi. 
 

16.2. Innra mat skóla og þátttaka nemenda og foreldra (m.a. kannanir) 
 Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 um innra mat segir: 
Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 
35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. 
Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá 
og áætlanir um umbætur. 
 
Í innra mati skal gera grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett eru fram í 
skólanámskrá. Hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta 
hvort og að hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka 
mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. Innra mati skóla skal lýst í 
skólanámskrá. Í starfsáætlun skólans fyrir hvert skólaár á að koma fram hvaða þættir 
eru viðfangsefni innra mats. 
 
Skólastjórnendur ákveða innra mat skólans og semja sjálfsmatsáætlun. Helstu verkþættir:  
 

✓ Nýta upplýsingar úr könnunum til leiðbeiningar við endurskoðun skólanámskrár. 
✓ Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun 
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✓ skóla og heimasíðu. 
✓ Nýting á skráðum fundargerðum til endurmats og úrbóta. 
✓ Nýting á myndaskráningum á verkum og vinnu barna. 
✓ Rýniviðtöl skólastjórnenda með hópum innan skólans. 
✓ Starfsþróunarsamtöl sem skólastjórnendur eiga við alla starfsmenn a.m.k. einu sinni á 

ári. 
 
 

16.3. Ytra mat sveitarfélags  
Um mat og eftirlit sveitarfélaga gildir ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008 og ákvæði laga um 

grunnskóla nr. 91/2008. 

Í 35. grein grunnskólalaga og 17. grein leikskólalaga segir um mat og eftirlit: 

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í skólum er að: 

a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, 
viðtökuskóla, foreldra og nemenda, 

b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 
grunnskóla, 

c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, 
d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

lögum. 

Skv. 37. gr. grunnskólalaga og 19. gr. leikskólalaga eiga sveitarfélög að sinna mati og eftirliti með 
gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra 
mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.   Þá ber sveitarfélögum að 

fylgja eftir innra og ytra mati svo það geti leitt til umbóta í skólastarfi. 
http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/mat-eftirlit-og-rannsoknir-a-skolastarfi/ 

16.4 Ytra mat mennta- og menningarmálaráðuneytis  
Ytra mat á leik- og grunnskólum er hluti af samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
mennta- og menningarmálaráðuneytis en framkvæmdin er á vegum Námsmatsstofnunar. Matið er 
byggt á þeim skyldum ríkis og sveitarfélaga sem koma fram í 37. og 38. grein laga um grunnskóla frá 
2008 og samkvæmt þriggja ára áætlun mennta- og menningarmálaráðuneytisins um ytra mat. Mat á 
leikskólum byggist á 20. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008. 
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7947 
 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/mat-eftirlit-og-rannsoknir-a-skolastarfi/
http://www.samband.is/
http://www.namsmat.is/vefur/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.althingi.is/lagas/135b/2008090.html
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7947
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17. Skyldunám, skólanámskráin og námsverkefnin:  
 

Skólanámskrá Krikaskóla var fyrst gefin út haustið 2014 og tekur hún mið af nýjum Aðalnámskrám leik- 

og grunnskóla, Skólastefnu Mosfellsbæjar og hugmyndafræði skólans.  Skólanámskrá Krikaskóla hefur 

þróast frá stofnun skólans 2008 og mun halda áfram að þróast en tímabært þótti að gefa hana út 

formlega.  Skólanámskrá er endurskoðuð á hverju skólaári. 

17.1. Eigin verkfæri í námi og ábyrgð  
Hvert barn þarf að hafa aðstæður og aðbúnað til að geta sinnt námi sínu í skólanum.   

Yngri börnin þurfa að hafa fatnað til skiptana, bleiur og annað sem viðkemur þeirra skólagöngu.  Þau 

þurfa að hafa fatnað til að komast í útiveru miðað við veðráttu hverju sinni. 

Eldri börnin þurfa einnig að hafa fatnað til skiptana, útifatnað við hæfi.  Krikaskóli sá um í samráði við 

foreldra innkaup fyrir skólastarfið á stílabókum, skriffærum og litum og því sem börn þurfa að hafa 

aðgang að.  Foreldrar greiddu hóflegt gjald og kennarar leituðu góðra kjara fyrir börnin.  Mosfellsbær 

ákvað skólaárið 2018-19 að greiða fyrir þau ritföng og önnur gögn sem öll börn þurfa til að sinna 

skólastarfi.  Það fyrirkomulag hefur reynst ágætt og því hefur farið fram sameiginlegt útboð til að mæta 

þessum innkaupum sveitarfélagsins.  Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar hefur haldið utanum það í samstarfi 

við grunnskóla sveitarfélagsins. 

17.2. Kennsluáætlanir og heimanám  
Umsjónarkennarar og deildastjórar bera ábyrgð á gerð kennsluáætlana fyrir hvern árgang í skólanum.  
Gerðar hafa verið áætlanir og þær birtar á heimasíðu en einnig munu þær koma fram í skólanámskrá. 
 
Heimanámi er haldið í lágmarki en gengið er út frá því að hvert barn lesi heima daglega þegar þau hafa 
náð tökum á grunnfærni í lestri.  Annað heimanám er í samvinnu og samstarfi við foreldra barnanna.  Í 
3. og 4. bekk hafa börn farið heim með vikulegt heimanám í samstarfi við foreldra. 
 

17.3. Próf, skimanir og annað mat á námsstöðu  
✓ EFI-II skimun á tjáningu og skilningi 3 ára barna, ásamt athugun á framburði.  
✓ Hljóm-2 athugun er athugun á hljóðkerfisvitund 5 ára barnanna. 
✓ Læsi fyrir 6 og 7 ára börn 
✓ Orðarún fyrir 8 og 9 ára börn 
✓ Lesfimipróf Menntamálastofnunar tekin þrisvar á ári hjá 6 til 9 ára börnum 
✓ Stöðumat í stærðfræði 
✓ Símat yfir árið í öllum greinum og verkefnum 
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✓ Sjálfsmat barnanna 
 

17.4. Prófareglur og námsmat  
Samræmt próf í stærðfræði og íslensku er lagt fyrir 4. bekk í september ár hvert.  Farið er eftir reglum 
og verklagi sem útgefnar eru af Námsmatsstofnun sjá nánar á vef; 
http://www.namsmat.is/vefur/samr_prof/grunnskolar/framkvamd/kynning.pdf 

Megintilgangur námsmats er að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til 
að leggja sig enn betur fram. Námsmat á að veita nemendum og foreldrum og forráðamönnum þeirra, 
kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda sem m.a. má hafa 
að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms.  

Með námsmati er reynt að komast að því hvort nemandi hefur náð þeim markmiðum sem að er stefnt 
eða hversu vel hann hefur nálgast þau. Mat á námi og framförum er því hluti skólastarfsins. Þar sem 
markmiðin eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim er augljóst að matsaðferðir verða 
að vera fjölbreytilegar. Þær verða að hæfa markmiðunum og endurspegla áherslur í námi og kennslu. 

Kennarar þurfa að hjálpa nemendum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms 
og hvernig miðar í átt að þeim. Upplýsinga um námsgengi verður því að afla jöfnum höndum með mati 
sem fram fer í hverri kennslustund og mati sem nær til lengri tímabila, t.d. skólaárs.  

Námsmat á að vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það þýðir að meta 
verður alla þætti námsins, framfarir, þekkingu, skilning, hæfni og leikni og láta þá vega í samræmi við 
áherslur í náminu. 

 

17.5. Réttur til skoðunar á prófum og námsmatsgögnum  
Nemandi og foreldri eiga rétt á að skoða metnar prófúrlausnir nemanda samkvæmt 4.gr. reglugerðar 
nr. 897  um miðlun upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum 
um börn sín. Jafnframt hafa nemandi og foreldri rétt til að skoða og fá aðgang að þeim gögnum sem 
liggja til grundvallar hvers konar vitnisburði um námsstöðu nemandans. Skólastjóri er ábyrgur fyrir því 
að sá kennari, sem gefið hefur prófeinkunn og/eða vitnisburð sem um ræðir eða annar kennari 
samkvæmt ákvörðun hans, sé viðstaddur til að útskýra forsendur og niðurstöður mats fyrir nemanda 
og foreldri, eftir því sem þörf krefur.  

Foreldri nemanda skal bera fram beiðni til skólastjóra um að skoða námsmatsgögn nemanda eigi síðar 
en tveimur vikum eftir að nemanda hefur borist vitnisburður um námsmat. Beiðnin skal berast 
skólastjóra sem, í samráði við foreldri og viðkomandi kennara, sér um að nemanda og foreldri verði 
sýnd þau gögn sem um ræðir. 

Beiðni foreldris um að fá að skoða metnar prófúrlausnir skal að jafnaði afgreidd innan sjö daga frá því 
að hún berst skólastjóra. 

http://www.namsmat.is/vefur/samr_prof/grunnskolar/framkvamd/kynning.pdf
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17.6. Seinkun og flýtingar í námi  
Nám samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er skyldunám og því ekki um undanþágur að ræða frá 
aðalnámskrá. Þó eru í grunnskólalögum nokkur ákvæði sem heimila undanþágur frá skyldunámi og 
fyrirmælum aðalnámskrár.  

Meginreglan er sú að börn byrja í grunnskóla á því almanaksári sem þau ná sex ára aldri. Samkvæmt 
bæði leik- og grunnskólalögum má þó flýta eða seinka skólabyrjun. Skólastjóri grunnskóla getur að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum heimilað að barn hefji skólagöngu fimm ára eða sjö ára.  

Grunnskólalög heimila einnig að nemandi ljúki öllu námi grunnskóla á skemmri tíma en tíu árum. Hér 
er átt við að bráðgerir nemendur geti útskrifast úr grunnskóla fyrr en aldur þeirra segir til um. Er það 
lagt í hendur skólans með aðstoð sérfræðiþjónustu sveitarfélaga og að frumkvæði foreldra eða fengnu 
samþykki þeirra að meta hvenær og hvernig flýting af þessu tagi fer fram. Nemendur þurfa að ljúka 
öllu námi grunnskóla samkvæmt aðalnámskrá áður en þeir útskrifast úr grunnskóla á skemmri tíma en 
10 árum. Þrátt fyrir heimild um að ljúka grunnskóla á skemmri tíma en tíu árum ber grunnskólum að 
bjóða bráðgerum nemendum upp á að dýpka þekkingu sína í námssviðum grunnskólans eða á fjölbreytt 
val í öðrum greinum, allt eftir áhuga þeirra. 

 

17.7. Undanþágur í námi  
Samkvæmt grunnskólalögum er skólastjóra heimilt að veita einstökum nemendum undanþágu frá 
skyldunámi í tiltekinni námsgrein ef gild rök mæla með því. Þá er t.d. átt við undanþágu nemenda með 
annað móðurmál en íslensku frá skyldunámi í dönsku. Þetta á einnig við um unglinga sem lengi hafa 
verið búsettir erlendis. Þá er hægt að veita nemendum með sérþarfir eða fötlun undanþágu frá 
tilteknum námsgreinum að höfðu samráði við sérfræðinga. Æskilegt er að nemendum sé boðið upp á 
önnur námstækifæri í staðinn, t.d. nám í eigin móðurmáli eða íslensku. Einnig er hægt að nýta þessa 
undanþáguheimild fyrir nemendur sem hafa sýnt afburðaárangur á ákveðnu sviði, t.d. eru í yngri 
landsliðum í íþróttum eða í listnámi, samanber leiðbeinandi reglur fyrir skóla um meðferð slíkra mála 
sem birtar eru hér að neðan.  
Enn fremur er skólastjóra heimilt að viðurkenna nám utan grunnskóla sem jafngildi grunnskólanáms. 
Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum 
námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar 
ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi 
meðan á undanþágu stendur. 
 
Leiðbeinandi reglur um verklag grunnskóla vegna beiðni foreldra um undanþágu frá skyldunámi í 
tiltekinni námsgrein, samkvæmt 15. gr. grunnskólalaga:  

✓ Umsókn verður að vera skrifleg. Foreldrar nemandans og skólastjóri verða að 
staðfesta  umsókn. Í umsókn þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang og grunnskóli 
nemandans.  

✓ Rökstuðningur og skýring á ástæðum þarf að koma fram í umsókn eða fylgja með. Skýringar og 
rök geta komið frá foreldrum, kennurum, sérfræðiþjónustu, sérfræðingum, læknum 
(læknisvottorð), allt eftir eðli máls.  
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✓ Aflað er nánari skýringa ef þess er talin þörf. Leitað er álits sérfræðinga eða annarra aðila ef 
þurfa þykir. Skólinn getur boðið nemanda annað nám í staðinn en ber ekki skylda til þess ef 
nemandi hefur fullnægt hæfniskröfum eða talin er ástæða til að draga úr námskröfum.  

✓ Skólastjóri skal skrá umsókn sem sérstakt mál og svara formlega með bréfi.  
 

Leiðbeinandi reglur um undanþágu frá skólaíþróttum á grunnskólastigi, samkvæmt 15. gr. 
grunnskólalaga: 

✓ Formleg undanþágubeiðni frá skólaíþróttum skal berast skólastjóra undirrituð af foreldrum 
nemandans og viðkomandi nemanda. Fram skulu koma upplýsingar um nemandann, þ.e. nafn, 
kennitala, grunnskóli, íþróttafélag og íþróttagrein með skýrum rökum fyrir 
undanþágubeiðninni.  

✓ Meðfylgjandi skal vera staðfesting frá viðkomandi íþróttafélagi um íþróttaiðkun nemandans í 
viðkomandi íþróttagrein.  

✓ Fylgja skal greinargerð frá viðkomandi þjálfara um stöðu nemandans. Við annarlok skili þjálfari 
mati á árangri og ástundun nemandans.  

✓ Nemandi sem náð hefur framúrskarandi árangri í sundi hjá íþróttafélagi fær að öllu jöfnu 
einungis undanþágu frá skólasundi, ekki öðrum þáttum skólaíþrótta.  

✓ Nemandi sem náð hefur framúrskarandi árangri í íþróttagrein sinni (önnur grein en sund) fær 
að öllu jöfnu ekki undanþágu frá skólasundi.  

✓ Skólastjóri veiti að öllu jöfnu einungis nemendum í 8.-10. bekk grunnskóla undanþágu frá 
skólaíþróttum, sem náð hafa framúrskarandi árangri í þeirri íþróttagrein sem þeir stunda. 
Undanþága er ekki veitt ef íþróttaiðkun hefur verið metin sem hluti valgreina.  

✓ Skólastjóri skal gæta jafnræðis við afgreiðslu undanþágubeiðna. 
✓ Skólastjóri veiti nemendum í 1.-7. bekk grunnskóla ekki undanþágu frá skólaíþróttum vegna 

íþróttaþjálfunar hjá íþróttafélagi.  
✓ Skólastjóri taki undanþágubeiðni ekki til afgreiðslu nema fullnægjandi upplýsingar liggi fyrir. 
✓ Skólastjóri grunnskóla hefur heimild, með vísan í 15. gr. laga um grunnskóla, til að veita 

einstökum nemendum tímabundna undanþágu frá skólaíþróttum að hluta til. Foreldrar 
viðkomandi nemanda skulu sjá til þess að hann vinni upp það sem hann kann að missa úr námi 
á meðan á undanþágu stendur. 
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II. Hagnýtar upplýsingar  

20. Fatnaður (skólafatnaður, klæðnaður í skóla, óskilamunir o.fl.)  
 
Ávallt skal klæða sig í samræmi við veðurfar og athuga það á Íslandi getur veður breyst með skömmum 
fyrirvara.  
 
Nauðsynlegt er að merkja allan útifatnað og skó barna vel. Ef eigur barnanna týnast má hafa samband 
við starfsmenn skólans sem aðstoða við leitina en allur óskilafatnaður er hafður á göngum skólans og í 
skúffum undir stiga.  
 
Símar, lyklar og þess háttar óskilamunir eru hafðir á skrifstofu skólans þar sem ritarar aðstoða við leit. 
Á foreldradögum eru óskilamunir ávallt hafðir aðgengilegir fyrir foreldra. Í lok skólaársins er 
óskilafatnaður gefinn Rauða krossinum. 
 

21. Fastir þættir í skólastarfinu: 
  

Nefnd starfar innan skólans til að móta sérstaka hátíðar og tyllidaga.  Gera má ráð fyrir að hefðir og 

venjur í skólanum þróist áfram.  Mikilvægir dagar eru nú þegar orðnir fastur liður í skólastarfinu. 

Skólabragur þróast ekki síst með þróun fastra þátta í skólastarfinu og mikilvægi þeirra er öllum ljóst. 

21.1. Eigin verkefni skólans  

21.1.1. Sumarhátíð 

Sumarhátíð skólans er haldin í júní, rétt fyrir skólaslit.  Allir árgangar skólans taka þátt og undirbúa 
atriði tengt þema hátíðarinnar.  Foreldrafélag hefur komið að deginum og lokað dagskránni.   

21.1.2.  Þemadagar 

Þróað hefur verið kerfi innan Krikaskóla sem notað er á öllum þemadögum skólans.  Þeir eru dagur 

stærðfræðinnar, dagur íslenskrar tungu, 100 daga hátíð og íþróttadagur. 

21.1.3.  Foreldraviðtalsdagar grunnskóla 

Þegar foreldraviðtöl eru haldin í grunnskólastarfi eru börnin í skólanum.  Kennsla er brotin upp í 

samstarfi frístundar og list-og verkgreinakennara sem sjá um kennslu dagsins.  Umsjónakennarar sinna 

viðtölum við foreldra.  Í viðtölum í nóvember taka börnin þátt með foreldrum sínum og þá er 

sérstaklega fjallað um líðan þeirra og samskipti í skólanum.  Í viðtölum í mars koma foreldrar einir í 

viðtalið og þá er fjallað um námsframvindu og hæfni barnanna. 
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21.1.4. Leikfangadagur/Litadagar 

Börnin í Krikaskóla höfðu sjálf frumkvæði að því að óska eftir leikfangadegi og urðum við glöð við því.  

Eins eru litadagar fastur liður í skólastarfinu og tilhlökkun mikil varðandi þá daga. 

21.1.5.  Öskudagsball 

Haldið er furðufataball á öskudaginn og kötturinn sleginn úr tunnunni.   

21.1.6.  Halloween-skemmtun 

Haldin á hverju ári af frístundarhópnum fyrir eldri börnin 6 til 9 ára.  Mikið hefur verið lagt í skreytingar 

og yngri börnin bíða spennt eftir þátttöku í þessum viðburði. 

21.1.7.  Gistinótt 4. bekkjar í Krikaskóla 

Ár hvert gistir elsti árgangur skólans yfir nótt í Krikaskóla.  Mikil stemming hefur skapast í kringum þessa 

venju.  Börnin fara í leiki, horfa á mynd, borða saman bæði kvöldmat, kvöldsnarl og morgunverð.  

Foreldrar og kennari þeirra sjá um að allt fari vel fram og allir njóti sín vel. 

22. Fjarvistir, leyfi og veikindi af ýmsu tagi 
  

Fjarvistir, leyfi og veikindi barna eru skráð í skólanum.  Foreldrar og forráðamenn barna bera ábyrgð á 
að upplýsa skóla og leita eftir leyfum fyrir barn sitt.  Ef óútskýrðar fjarvistir eru tíðar er foreldrum gert 
viðvart þar um og þeir boðaðir í skólann til að leita leiða til úrlausna. 

23. Forvarnir í skólastarfi: 
 

Ýmsar forvarnir eru unnar í Krikaskóla sem snúa að líðan barna og áherslum sem leggja þarf til 

heilbrigðis.  Mikilvægt er að skrá og ná yfirsýn yfir forvarnir í skólanum og sjá til þess að börnin fái alla 

þá fræðslu sem þeim ber miðað við aldur og þroska.  

23.1. Forvarnaáætlun og margir forvarnaferlar  
Unnin hefur verið Jafnréttisáætlun fyrir Krikaskóla sem er liður í forvörnum og hana er að finna á 

heimasíðu skólans;  http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ 

Þróunarverkefnið um Heilsueflandi skóla er einnig mikilvægt forvarnarverkefni.  Sérstök áhersla er lögð 

á að vinna með átta lykilþætti sem tengjast skólastarfinu en þeir eru: hreyfing, mataræði, geðrækt, 

öryggi, tannheilsa, fjölskylda, nærsamfélag og starfsfólk. En verkefnið er unnið í samstarfi við Heilsuvin 

og Embætti Landlæknis. 

http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
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Ekki hefur verið gerð áætlun um vímuvarnir í Krikaskóla vegna aldurssamsetningar barnanna í 

skólanum. 

Móttökuáætlun verður endurskoðuð á skólaárinu 2014-15 og sett á heimasíðu skólans. 

23.2. Áföll og samhæfing viðbragða (áfallateymi)  
Í áfallateymi skólans sitja skólastjórnendur, verkefnastjóri sérkennslu, skólahjúkrunarfræðingur og 

skólasálfræðingur.  

Nemendaverndarráð hefur sinnt hlutverki áfallateymis til þessa en til stendur að þróa viðbrögð við 

áföllum og koma til framkvæmdar tengingum milli starfsmanna til að hægt sé að koma skilaboðum 

fljótt til allra þegar þörf krefur. 

23.3. Að vernda nemendur – teymisvinna og persónulegur stuðningur  
Nemendaverndarráð fundar að meðaltali einu sinni á önn.  Ef nauðsyn krefur er það kallað saman oftar.  
Nemendaverndarráð starfar skv. reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla 
og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=49e415e2-dca6-4822-9b99-b2b6d1c326f4. 
 
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur 
varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar 
um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði vegna 
einstakra nemenda og forvarnarstarfs. 
 
Skólahjúkrunarfræðingur er í skólanum tvo morgna í viku.  Sérstakt samkomulag er við Heilsugæsluna 
í Mosfellsbæ varðandi 2 ½ árs og 4 ára skoðun barna en hún getur farið fram í skólanum fyrir þá foreldra 
sem það kjósa.  Hlutverk skólahjúkrunarfræðings er einnig eftirlit og skoðanir skólabarna, ásamt 
fræðslu sem byggir meðal annars hugmyndafræði á 6-H heilsunnar, sjá www.6h.is 
 

24. Frímínútur og útivist 
  

Ekki eru eiginlegar frímínútur í Krikaskóla heldur útivist þar sem börnin fá tíma og rými til að leika sér.  
Mikið er lagt upp úr leik barnanna og að þau hafi ráðrúm til að klæða sig út, ákveða viðfangsefni sín og 
leika í útivistinni. 
 
Útikennsla er einnig mikilvægur þáttur í starfi skólans og aðstaða til útikennslu er afburðagóð á lóð 
skólans.  Einnig er stutt í dásamlega náttúru, upp í Lágafellið, í Reykjalundarskóg eða niður að Varmá.  
Útismiðjur eru partur af list-og verkgreinasmiðjum skólans fyrir börn á aldrinum 5 til 9 ára.  
Vettvangsferðir eru farnar og umsjónarkennarar hafa skilgreindan tíma til útikennslu vikulega.  

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=49e415e2-dca6-4822-9b99-b2b6d1c326f4
http://www.6h.is/
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Reynslan hefur orðið sú að mest er um útikennslu að vori og hausti þegar veður eru best en mikilvægt 
er að efla þennan þátt enn meir í skólastarfi Krikaskóla. 
 
Öll börn í skólanum fara út daglega og stundum tvisvar á dag.  Mikilvægt er því að þau komi vel búin í 
skólann til að geta tekið þátt í öllu starfi hans, bæði inni og úti. 
 
Útikennari hefur verið við starf í skólanum frá 2017 og mun þróa vettvangsferðir árganga eftir þörfum.  
Útikennari mun einnig veita umsjónarkennurum og deildarstjórum leikskóla aðstoð við skipulagningu 
ferða sem allur árgangurinn tekur þátt í.  Þróun á starfi útikennara verður áhugaverð á næstu árum en 
skólaárið 2019-20 er í gangi Sprotasjóðsverkefni með áherslu á útikennslu og vellíðan barna. 

25. Frístundastarfsemi félagsmiðstöðvar:  
 

Ekki er starfandi félagsmiðstöð við skólann en frístund er sannarlega hluti skólastarfsins.   

Frístundastarfið í Krikaskóla er mikilvægur hlekkur í námi og leik 6 til 9 ára barna í Krikaskóla.  Frístund 

er þrískipt, fyrir kennslu að morgni frá kl. 7:30-9:00.  Frístundarstarfi sem er fleytt inn í skóladag 

barnanna frá kl. 9:00-14:00/15:00 á daginn með aðkomu allra kennara skólans.  Að lokum er einnig 

frístundarstarf frá kl. 14:00/15:00 og fram að lokun skólans kl. 17:00.  Greitt er frístundargjald skv. 

gjaldskrá Mosfellsbæjar fyrir frístund fyrir kl. 9:00 og eftir kl. 14:00/15:00 eftir að eiginlegum skóladegi 

barnanna lýkur.  Foreldrar greiða ekki fyrir frístund sem er fleytt inn í skóladag barnanna í Krikaskóla. 

Viðfangsefni barna í frístund eru sérstaklega tengd list-og verkgreinum, útivist og hreyfingu, ásamt 

góðri tengingu við nám og viðfangsefni þeirra í skólanum.   

 

25.1. Félagsstarf á yngsta stigi:  
Bekkjarkvöld eru haldin frá sex ára aldri.  Umsjónakennarar standa fyrir einu bekkjarkvöldi á hvorri önn.  
Ekki eru haldin bekkjarkvöld á vegum skólans fyrir yngri börnin. 
 
Börnin hafa einnig boðið foreldrum sínum í skólann til að kynna fyrir þeim sérstök verkefni sem lögð 
hefur verið mikil vinna í. 
 
Börnin í 4. bekk fá að gista eina nótt í skólanum áður en þau kveðja skólann. 
 
Frístundahópurinn hefur haldið hæfileikakeppni „Kriki-got talent“ og fengið til sín gestadómara til að 
sinna verkefninu.  Almenn ánægja hefur verið með framkvæmd enda hæfileikarnir ótvíræðir. 
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26. Innritun í skóla, móttaka nýrra nemenda og skólaúrsögn   
 
Flest börnin byrja í Krikaskóla árið sem þau verða tveggja ára samkvæmt innritunarreglum 
Mosfellsbæjar.  Börnin halda svo áfram í skólanum og færast úr leikskólastarfi í grunnskólastarf.  Fimm 
ára hópurinn fyllir því sex ára hópinn svo ekki er um eiginlega innritun í 1. bekk að ræða. 
 
Umsóknir um leikskólavist skulu berast í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar.  Foreldrar geta sótt um fyrir 
börn sín þegar þau verða eins árs.  Sjá nánar á heimasíðu Mosfellsbæjar; Reglur um úthlutun 
leikskólaplássa í leikskólum Mosfellsbæjar http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-
og-samthykktir/nanar/2011/03/02/leikskolaplassuthlutun/ . 
 
Innritun barna sem hefja grunnskólagöngu fer fram í byrjun mars ár hvert í gegnum Íbúagátt.  Innritun 
skólaskyldra barna og unglinga sem flytjast til Mosfellsbæjar eða koma úr einkaskólum þarf að fara 
fram fyrir auglýstan tíma ár hvert.  Eins þurfa börn sem eiga lögheimili í Mosfellsbæ en sækja skóla í 
öðrum sveitarfélögum að sækja um fyrir fyrir auglýstan tíma ár hvert.  Mikilvægt er að kynna sér reglur 
um skólavist utan lögheimilis á heimasíðu Mosfellsbæjar. 
 
Reglur um skólavist og skiptingu skólasvæða er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar sjá; 
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-
samthykktir/nanar/2011/03/02/skolavistogskiptingskolasvaeda/ 
 
Móttaka nýrra nemenda er áhersluatriði í hverjum skóla og við leggjum okkur fram um að taka vel á 
móti öllum sem hefja nám í skólanum.   
 

1. Þegar nám hefst í 1. bekk: 

• Nemandi er skráður í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar, í Krikaskóla sjáum við um þessa 
skráningu fyrir þau börn sem þegar eru í skólanum. 
https://ibuagatt.mosfellsbaer.is/oneportal/login.aspx.  

• Foreldrar og börn fá boð um heimsókn í skólann að vori.  Þá er farið yfir allar almennar 
upplýsingar um skólann, mötuneyti, ávaxtabita, frístund o.þ.h.. Skólahúsnæði kynnt og skoðað, 
farið í útikennslustofu, smiðjur og væntanleg heimsvæði nemenda. Stoðkerfi skólans er kynnt 
á sérstökum haustfundum. 

• Börn í elstu deildum leikskóla Mosfellsbæjar koma reglulega í skólann allt skólaárið en í 
Krikaskóla eru flest börnin þegar í skólanum og fá sína kynningu í samvinnu við deildarstjóra 
og umsjónarkennara. 

 

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/03/02/leikskolaplassuthlutun/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/03/02/leikskolaplassuthlutun/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/03/02/skolavistogskiptingskolasvaeda/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/03/02/skolavistogskiptingskolasvaeda/
https://ibuagatt.mosfellsbaer.is/oneportal/login.aspx
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2.  Nemendur sem byrja nýir í Krikaskóla að hausti: 

• Nemanda og foreldri boðið í heimsókn fyrir skólabyrjun. 
• Umsjónarkennari tekur á móti nemanda og foreldri. 
• Farið er í heimstofu, starfið kynnt og farið yfir allar almennar upplýsingar um skólann. 
• Skólahúsnæði skoðuð, íþróttahús, sundlaug og önnur svæði sem nemandi þarf að sækja á 

skólatíma. 

3.  Nemendur sem byrja í skólanum eftir að skólaár er hafið. 

• Foreldrar hafa samband við stjórnendur skólans. 
• Nemanda og foreldrum er boðið í heimsókn í skólann. 
• Sviðsstjóri/skólastjóri tekur á móti, kynnir þeim innra starf skólans og veitir almennar 

upplýsingar um hann. 
• Skoðunarferð um skólahúsnæði, íþróttahús, sundlaug og önnur svæði sem nemandi þarf að 

sækja á skólatíma.  
• Nemandi og foreldrar hitta væntanlegan umsjónarkennara og fá stundatöflu og aðrar 

upplýsingar um bekkjarstarfið. 

Varðandi úrsögn barns úr skóla skal forráðamaður snúa sér til skrifstofu skóla með slíkar upplýsingar.  
Skylda er að upplýsingar um barnið berist frá leikaskóla og í þann skóla sem barnið fer í.  Mikilvægt er 
einnig að fá upplýsingar um leið og þær liggja fyrir um breytingar á skólavist barna...SKÓLI Bls. 6 

27. Námsmat, prófareglur og upplýsingar 
  

Börnin fara í samræmt próf í 4. bekk í íslensku og stærðfræði skv. reglum sem um samræmd próf gilda.  

Upplýsingar um samræmd próf er að finna á vef Námsmatsstofnunar www.namsmat.is. 

Skólinn sendir upplýsingar til foreldra varðandi prófin og niðurstöður þeirra.  Eins er foreldrum boðið 

að koma og skoða úrlausnir nemenda þegar gögnin berast aftur til skólans. 

Almennt eru lagðar fyrir kannanir og skimanir í skólastarfinu til að meta stöðu en síður eiginleg próf. 

28. Samvinna við heimili og ábyrgð foreldra/forráðamanna: 
  

Börn, foreldrar/forráðamenn og starfsfólk skólans mynda saman skólasamfélagið í Krikaskóla. 

Mikilvægt er að þessir hópar vinni saman að mótun þessa samfélags og þeirra umgengnishátta sem 

eiga að einkenna samskipti innan skólans og utan. Menntun og velferð barnanna er sameiginlegt 

http://www.namsmat.is/
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verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, 

samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun (Aðalnámskrá grunnskóla). 

 

28.1. Almennt um samvinnu  
Markmiðið með foreldrasamstarfi er að: 

✓ veita foreldrum upplýsingar um skólastarfið   

✓ veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í skólanum  

✓ afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra  

✓ stuðla að þátttöku foreldra í starfi skólans 

✓ skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna (Aðalnámskrá leikskóla) 

✓ rækta samvinnu og samskipti skóla og heimilanna 

 

Mikilvægt er að foreldrar og starfsfólk skólans vinni saman að því að skapa farsæla umgjörð um það 

starf sem fram fer í skólanum. Hlýja, gagnkvæmt traust og gagnkvæm og virk upplýsingagjöf þarf að 

vera til staðar í samskiptum foreldra og skóla til að tryggja sem best hagsmuni barnanna.  Foreldrar 

þekkja börnin sín best og er þekking þeirra á þroska og líðan barnanna lögð til grundvallar í öllu starfi 

með börnunum og foreldrum. Mestu máli skiptir, í námi og starfi barnanna, er að þeim  líði vel í 

skólanum og að þau hafi tækifæri til að fást við viðfangsefni sem eflir þau og veitir þeim gleði. 

 

28.2. Útivistarreglur og fleiri upplýsingar  
Í 92. gr. barnverndarlaga nr. 80, 2002 segir: 

Börn, 12 ára og yngri, mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 20.00 nema í fylgd með fullorðnum. 

Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, skulu ekki vera á almannafæri eftir klukkan 22.00, enda séu þau 

ekki á heimferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Á tímabilinu 1. maí til 1. 

september lengist útivistartími barna um tvær klukkustundir. 

Aldursmörk þessa ákvæðis miðast við fæðingarár en ekki fæðingardag. 
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29. Umhverfismál í skólastarfinu (endurvinnsla, hreinsun og þrif o.fl.) 
  

Gerð hefur verið framkvæmdaáætlun um Staðardagskrá 21 til ársins 2020 hér í Mosfellsbæ.  Hana má 
sjá hér http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/skipulag-og-umhverfi/umhverfi/framkvaemdaaaetlun-
til-2020/.   
 
Skólar í Mosfellsbæ eru þar með eftirfarandi verkefni; 

1.Starfsfólk skólastofnana Mosfellsbæjar fái fræðslu um Staðardagskrá 21 á sérstökum 
fræðslufundum. 
2.Viðhaldið verði öflugu starfi í tengslahóp Staðardagskrár 21 hjá stofnunum bæjarins . 
3.Fræðsla sem byggist á sjónarmiðum um samþættingu og þverfaglega hugsun fari fram á 
öllum skólastigum um sjálfbæra þróun, vistfræði og hnattræn umhverfisáhrif, endurnýtingu og 
samhengi neyslu og framleiðslu. 

 
Sorp er flokkað í Krikaskóla að hluta.  Við erum með lífrænan úrgang, pappír og plast sér og flokkum 
dósir/flöskur.  Annað sorp er ekki flokkað hjá okkur.   
 
Hreinsun fer fram á lóð skólans og bílastæðum í samstarfi við Þjónustumiðstöðina í Mosfellsbæ.  Sama 
á við um snjómokstur og hálkuvarnir.  Þjónustumiðstöðin við Völuteig sér einnig um að skipta um sand 
í sandkössum eða bæta við sandi eftir þörfum. 
 

30. Ferðir í skólastarfi og kostnaður:  
 
Í lögum um grunnskóla 31. grein kemur fram að óheimilt sé að taka gjald af nemendum sem flokkast 
undir vettvangsnám eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi nemenda. Þó er heimilt að taka gjald fyrir 
uppihald í námsferðum nemenda, að höfðu samráði við foreldra. 
 

30.1. Skólaakstur (skólaíþróttir)  
Börnin í Krikaskóla sækja sundkennslu í Lágafellslaug.  Þau eru keyrð þangað, fram og til baka.  Börnin 

í 4. bekk sækja sund í Varmárlaug.  Þau eru keyrð að hluta en ganga öllu jöfnu, fram og til baka.  Þau 

sækja einnig íþróttakennslu í Íþróttahúsið við Varmá.  Þar komast þau í aðstæður sem þau þurfa að 

aðlagast, búningsklefa, sturtur og fleira sem ekki er í Krikaskóla. 

Skv. 22. gr. grunnskólalaga ber sveitarfélagið ábyrgð á skipulagi skólaaksturs og stendur straum af 

kostnaði.  Skólaakstur skal vera nemendum að kostnaðarlausu. (sjá bls. 54-55) 

 

http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/skipulag-og-umhverfi/umhverfi/framkvaemdaaaetlun-til-2020/
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/skipulag-og-umhverfi/umhverfi/framkvaemdaaaetlun-til-2020/
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30.2. Vettvangsferðir  
Farið er í vettvangsferðir frá Krikaskóla með alla aldurshópa.  Við leggjum okkur fram um að nota 

almenningssamgöngur enda er það oft skemmtilegur ferðamáti fyrir börn. 

Ef keypt er rúta s.s. vegna sveitaferðar 3 ára barnanna eða ferðar 5 ára barnanna á Sinfóníutónleika þá 

greiðir skólinn fyrir slíkar ferðir. 

 

 

31. Skólahúsnæði, öryggismál og skemmdir:  
 
Skólinn er vinnustaður barna og því er mikilvægt að nemendur njóti þar öryggis og þeirrar verndar sem 
velferð þeirra krefst. Reglugerð nr. 657/2009 um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða er 
sett á grundvelli 20. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. 

Í reglugerð nr. 655/2009 um starfsemi leikskóla er fjallað í 3. gr. um skólahúsnæði, skólalóð og búnað 
en samkvæmt fyrrnefndu ákvæði skal húsnæði, skólalóð og allur búnaður uppfylla kröfur laga um 
leikskóla nr. 90/2008, reglugerðar nr. 655/2009, aðalnámskrá leikskóla og laga nr. 46/1980 um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Einnig ber að uppfylla kröfur heilbrigðis- og 
byggingaryfirvalda til slíkra mannvirkja. 

Reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim nr. 942/2002 gildir fyrir öll 
leiksvæði innan dyra sem utan, skipulögð fyrir leik barna svo sem í eða við leikskóla, skóla 
eða gæsluvelli. Hún gildir jafnframt fyrir leiksvæði sem börn eiga greiðan aðgang að eða ætluð eru 
börnum, svo sem í eða við fjölbýlishús, frístundahús, tjaldsvæði, verslunarhúsnæði og 
samkomustaði. Reglugerðinni er ætlað að stuðla að öryggi barna og annarra með því að tryggja að 
leikvallatæki og leiksvæði séu hönnuð, frá þeim gengið og þeim haldið við á öruggan og viðurkenndan 
hátt.  http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9 

 

31.1. Almennar umgengnisreglur  
Neytendastofa hefur eftirlit með því að leikvallatæki á markaði uppfylli kröfur um öryggi, en 

heilbrigðisnefndir sveitafélaga hafa eftirlit með leiksvæðum og leikvallatækjum í notkun. 

Gerð er krafa um að rekstraraðili setji upp innra eftirlit á leiksvæðum og er það þrískipt: 1) Reglubundin 

yfirlitsskoðun sem fram fer daglega eða vikulega, fer eftir álagi og felst í að greina strax hættu vegna 

skemmdarverka, veðrunar og slits. 2) Rekstrarskoðun á eins til þriggja mánaða fresti felst í verklegri 

yfirferð og viðhaldi. 3) Árleg aðalskoðun fagaðila þar sem gerð er heildarúttekt á öryggi leikvallatækja, 

yfirborðsefna og leiksvæðinu öllu.  http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9 

http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9
http://www.neytendastofa.is/
http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9
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Starfsmenn sem verða varir á skemmdir eða slit á búnaði skólans skulu koma þeim upplýsingum án 

tafar til stjórnenda eða til þess bærra aðila innan skólans.  Skólinn tilkynnir málið til umsjónarmanns 

fasteigna sem sér um úrvinnslu og að kalla til þá sem þarf.  Ef óeðlilegur dráttur verður á úrlausn ber 

skólastjóri ábyrgð á að kalla til viðgerðarmenn eða loka svæðinu ella þannig að ekki skapast hætta af.  

 
 

31.2. Reglur um íþróttahús og sundlaug  
Reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr. 814/2010 gildir um búnað, hreinlæti, aðbúnað, 

öryggi og mengunarvarnir á sund - og baðstöðum.   

Um sundkennslu fer samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Dýpi þess svæðis laugar sem notað er við 

sundkennslu yngri barna en 8 ára og ósyndra skal vera á bilinu 0,70-1,05 m. 

Þar sem hópar barna undir 10 ára aldri eru saman komnir skulu ekki fleiri en 15 börn vera í umsjá hvers 

kennara eða ábyrgðarmanns hóps sem, ásamt laugarverði, er ábyrgur fyrir hópnum.  

Sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu ávallt gæta þess í samvinnu við starfsfólk sund- og 

baðstaða að nemendur fari ekki að laug á undan þeim. Sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur 

skulu aldrei víkja frá laug fyrr en allir nemendur/iðkendur yngri en 15 ára eru farnir inn í búnings- eða 

baðklefa. Þau varúðaratriði sem hvíla á laugarverði hvíla einnig á kennara, þjálfara og leiðbeinanda 

varðandi nemendur og iðkendur. 

Starfsmenn sem sinna laugargæslu, sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu hafa náð 18 

ára aldri. Starfsmenn sem sinna laugargæslu skulu árlega standast hæfnispróf samkvæmt III. viðauka. 

Sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu standast hæfnispróf samkvæmt III. viðauka á 

tveggja ára fresti. http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9 

31.3. Öryggismál, skemmdir og ábyrgð  
Ef nemandi veldur skemmdum á skólahúsnæði er hægt að krefja foreldra um að bæta tjónið.  

Samstarf er um umsjón á húsi og lóð Krikaskóla við Umhverfissvið Mosfellsbæjar og umsjónarmaður 

fasteigna er samstarfsaðili skólans, s.s. um skemmdir sem unnar eru á lóð eða annað sem upp á kemur 

í skólastarfinu.  Leiksvæðið er mikið notað fyrir utan skólatíma og óneitanlega þarf að sinna því töluvert 

af þeim orsökum. 

Nokkrar skemmdir hafa hlotist vegna villtra kanína, en þær grafa djúpar holur sem geta verið 

hættulegar litlum fótum.  Þær geta auðveldlega grafið í sundur hitalagnir í stéttum og af þeim er 

verulegur óþrifnaður. 

http://barn.is/malaflokkar/oeryggi/#k9
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32. Skólasafn og útlán náms- og kennslugagna 
 

Börnin fá heim með sér ýmis gögn skólans og þurfa að skila aftur.  Umsjónakennarar halda skrá um þau 

gögn sem börn fá lánuð heim.   

Ekki er eiginlegt skólasafn í Krikaskóla en við nýtum Bókasafn Mosfellsbæjar og höfum einnig heimsótt 

skólasafnið í Varmárskóla. 

 

33. Skólamáltíðir, nesti og matarmenning í skóla  
 

Mosfellsbær hefur samþykkt samræmda stefnu um skólamötuneyti leik- og grunnskóla í samræmi við 
ráðleggingar Lýðheilsustöðvar.   Stefnan var sett 2008 og unnið var að endurskoðun í tengslum við 
verkefnið Heilsueflandi skólar skólaárið 2014-15. 
 
Í Mosfellsbæ er lögð áhersla á að í skólamötuneytum bæjarins njóti skólabörn fjölbreyttrar fæðu í 
hæfilegu magni, að matvælin séu rík af næringarefnum, fersk og að þau séu í háum gæðaflokki. Lögð 
er áhersla á að farið sé eftir ráðleggingum Lýðheilsustöðvar hvað varðar fæðuval, næringargildi og 
skammtastærðir. Sjá nánar á heimasíðu Mosfellsbæjar; 
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/ 
 
Skráning á máltíðum grunnskólabarna fer í gegnum Íbúagátt og allar breytingar einnig.  Breytingar á 
skráningum þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar til að hún taki gildi mánaðarmótin á eftir.  Innheimt 
er samkvæmt gjaldskrá Mosfellsbæjar og hana má sjá á heimasíðu skólans.  
 
Nesti barna skal vera hollt og næringarríkt fyrir vaxandi börn.  Nesti má ekki innihalda þekkta 
ofnæmisvalda vegna barna í skólanum með ofnæmi s.s. kiwi og hnetur.  Önnur ofnæmi sem upp koma 
verða tilkynnt til foreldra hverju sinni. 
 
Börnin borða í matsal skólans frá 3ja ára aldri.  Yngri börnin, 3ja til 5 ára,  borða hádegisverð kl. 11:30 
og eldri börnin, 6 til 9 ára,  kl. 12:10.  Morgunverður er frá kl. 8:30-9:10 og nónhressing kl. 14:30-15:00.  
Yngstu börnin okkar, 2 ára hópurinn, fær sinn mat upp með vagni og borðar á sínu heimasvæði. 
 
Lagt er á borð fyrir leikskóla börnin og matur settur á hvert borð.  Hlaðborð er fyrir grunnskólabörnin. 
Með leikskólabörnum er starfsmaður við hvert borð en með grunnskólabörnum er hver starfsmaður 
með umsjón með tveimur borðum.  Lögð er áhersla á að börnin bjargi sér sem mest sjálf og veiti hvort 
öðru aðstoð við borðhaldið.  Rétti sín á milli og gangi sameiginlega frá eftir máltíðina. 
 

http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/


 2018-2020  

 

 

53 
 
 

 

34. Stjórnsýsla skólastarfsins og kæruleiðir  
 
Stjórnsýslulögin eru grundvallarlög um framkvæmd stjórnsýslu. Í lögunum er að finna almennar reglur 

um meðferð stjórnsýslumáls, þ.á.m. um andmælarétt, reglur um birtingu ákvörðunar, rökstuðning, 

afturköllun ákvörðunar, stjórnsýslukærur og fleira. 

Lögin fela í sér lágmarkskröfur sem gera verður til stjórnsýslunnar. Það hefur m.a. þá þýðingu að 

stjórnsýsla sveitarfélaga má ekki fela í sér lakari rétt fyrir borgara en lögin gera ráð fyrir en hins vegar 

geta sérákvæði laga eða samþykkta sveitarfélaga gert strangari kröfur til stjórnsýslunnar en felast í 

lögunum.    

Lögin gera ríka kröfu á leiðbeiningarskyldu og að óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn mála.  
Andmælaréttur skal virtur, þannig að aðili máls hafi kost á að tjá sig um efni áður en stjórnvald tekur 
ákvörðun. http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html 

Í reglugerð 1040/2011 er fjallað um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagins. Reglugerðin tekur til 
skólabrags, agamála, eineltismála, ábyrgðar og skyldna aðila skólasamfélagsins og málsmeðferð þegar 
misbrestur verður á.  

Á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis skal vera sérstakt fagráð í eineltismálum sem starfar á 
landsvísu og foreldrar eða skólar geta óskað eftir aðstoð þess ef ekki tekst að finna viðunandi lausn 
innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og aðkomu sérfræðiþjónustu. 

Fjallað er um líkamlegt inngrip í málum nemenda vegna óásættanlegrar og/eða skaðlegrar hegðunar 
nemenda.  Áréttað er að starfsfólki skóla sé óheimilt að beita líkamlegum refsingum og líkamlegu 
inngripi í refsingarskyni.  Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér hættu fyrir 
samnemendur og/eða starfsfólk skóla þá ber starfsfólki skylda til að bregðast tafarlaust við slíku með 
líkamlegu inngripi til að stöðva nemanda.   

Ávallt skal þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til í samræmi við meðalhófsreglu 
stjórnsýslulaga. Einnig er ítrekað að jafnræðisregla 11. gr. stjórnsýslulaga skuli höfð í heiðri við öll 
agabrot, svo og ákvæði stjórnsýslulaga um andmælarétt, meðalhóf og rannsóknar- og 
upplýsingaskyldu.   Í hverjum grunnskóla skulu vera til verklagsreglur unnar af starfsfólki skóla vegna 
tilvika þegar nauðsynlegt er að grípa til tafarlausra aðgerða þegar stöðva þarf óásættanlega hegðun 
nemanda, bregðast við hótunum eða ef rökstuddur grunur er um að nemandi sé undir áhrifum 
vímuefna.  
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/8d419
83a1052167e00257943005ea3c3?OpenDocument&Highlight=0,1040%2F2011 

Reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskóla 897/2009tekur til öflunar, 
meðferðar, miðlunar og vörslu upplýsinga um nemendur í grunnskólum.  
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/8972009?OpenDocument 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/8d41983a1052167e00257943005ea3c3?OpenDocument&Highlight=0,1040%2F2011
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/8d41983a1052167e00257943005ea3c3?OpenDocument&Highlight=0,1040%2F2011
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/8972009?OpenDocument
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Upplýsingalög nr. 50/1996 gilda m.a. um stjórnsýslu sveitarfélaga.  
Lögin fela í sér reglur um upplýsingarétt almennings að upplýsingum og upplýsingarétt aðila um 
upplýsingar um hann sjálfan. Í lögunum er að finna nánari reglur um hvernig upplýsingaréttinum skuli 
fullnægt, s.s. um rétt til ljósrita og afrita, og ákvæði um úrskurðarnefnd um upplýsingamál sem hægt 
er að vísa málum til ef ágreiningur rís um framkvæmd upplýsingalaga. 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996050.html 

Persónuverndarlögin 90/2018 höfðu nokkrar breytingar í för með sér og unnin hefur verið 
öryggisstefna fyrir Krikaskóla í anda þeirra undir handleiðslu persónuverndarfulltrúa Mosfellsbæjar.  
Sjá má persónuverndarstefnu Mosfellsbæjar á heimasíðu bæjarins á slóðinni 
https://www.mos.is/library/Skrar/.pdf-
skjol/STEFNUR_Listahlutur_a_sidum/Stefnur_Stjornsysla_skattar_og_gjold/Pers%C3%B3nuverndarst
efna%20Mosfellsb%C3%A6jar.pdf 

 
 

35. Tilkynningar (veikindi, leyfi, kvartanir) til skóla 
 

✓ Tilkynningar um veikindi barna í skóla skulu berast að morgni símleiðis eða í gegnum Námfús. 
✓ Tilkynningar um veikindi starfsmanna skulu berast að morgni með síma til skrifstofu skólans 

eða stjórnenda. 
✓ Óskir um leyfi barna skulu berast til deildarstjóra/umsjónarkennara viðkomandi barns.  Ef um 

lengra leyfi en 3 daga er að ræða þarf að sækja formlega um leyfi til skólastjórnenda sem skal 
vera skriflegt. 

✓ Óskir um leyfi starfsmanna skulu lagðar fram skriflega með minnst viku fyrirvara til stjórnenda. 
Ef um lengri leyfi er að ræða s.s. ársleyfi vegna náms þarf beiðni að berast í mars ár hvert.  
Skólastjóri hefur samkvæmt starfsreglum heimild til að veita starfsmanni allt að ársleyfi en ef 
um lengra leyfi er að ræða þarf samþykki bæjarráðs. 

✓ Kvartanir til skóla skulu berst svo fljótt sem auðið er þannig að hægt sé að bregðast við.  
✓ Móta þarf ferli innan skólanna til að skrá niður kvartanir og ábendingar sem berast. 

 
 

36. Trúarbragðafrelsi og trúmál í skólastarfinu 
  

Sett hafa verið drög að reglum í Mosfellsbæ um samskipti leik-og grunnskóla við trúfélög. Þar kemur 
fram að leggja beri áherslu á mikilvægi vandaðrar trúarbragðafræðslu í skólum.  Mikilvægt er að 
fræðslan sé til að fræða nemendur en ekki með innrætingu tiltekinna trúarskoðana eða tilbeiðslu.  
Vettvangsheimsóknir skulu taka mið af því og vera innan ramma aðalnámskrár leik-og grunnskóla. 
 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996050.html
https://www.mos.is/library/Skrar/.pdf-skjol/STEFNUR_Listahlutur_a_sidum/Stefnur_Stjornsysla_skattar_og_gjold/Pers%C3%B3nuverndarstefna%20Mosfellsb%C3%A6jar.pdf
https://www.mos.is/library/Skrar/.pdf-skjol/STEFNUR_Listahlutur_a_sidum/Stefnur_Stjornsysla_skattar_og_gjold/Pers%C3%B3nuverndarstefna%20Mosfellsb%C3%A6jar.pdf
https://www.mos.is/library/Skrar/.pdf-skjol/STEFNUR_Listahlutur_a_sidum/Stefnur_Stjornsysla_skattar_og_gjold/Pers%C3%B3nuverndarstefna%20Mosfellsb%C3%A6jar.pdf
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Heimsóknir í kirkjur í tengslum við stórhátíðir telst hluti  af fræðslu um trúarhátíðir og menningarlega 
arfleifð þjóðarinnar. 
 
Skóli og önnur uppeldisstarfsemi þarf að taka mið af vaxandi fjölmenningarlegum áhrifum með því að 
fagna fjölbreytni mannlífsins og leggja áherslu á virðingu fyrir einstaklingnum.  Skólinn er fyrir öll börn, 
óháð andlegu eða líkamlegu atgervi, uppruna, menningu, kyni eða trú. 
Í því felst að gætt sé að jafnræði þar sem margvíslegar skoðanir, tjáning um þær og mismunandi þarfir 
hvers og eins séu eðlilegur hluti af daglegu skólastarfi, sem mótast af viðhorfum og viðmóti sem stuðlar 
að vináttu, vinsemd og virðingu. 
 

 
 

37. Tölvu- og samskiptatækni í skóla: 
 

Sett hefur verið stefna um tölvu- og upplýsingamál í skólum Mosfellsbæjar.  Endurnýjun hefur orðið og 

allir kennarar hafa fengið fartölvu til eigin nota í tengslum við starf sitt.  Allar leikskóladeildir hafa einnig 

fartölvu til umráða og skiptast starfsmenn á að nýta hana við undirbúning og skráningu á starfi 

deildarinnar.  Spjaldtölvur hafa tekið við að fartölvum til nota í námi barnanna.  Skólinn á orðið gott 

safn og tvö bekkjarsett til að nýta í skólastarfið. 

37.1. Reglur um tölvunotkun í skóla  
Skólinn á fartölvur sem eru í umsjón kennara skólans skv. samkomulagi og nokkrar eldri tölvur sem 

nýttar eru af nemendum.  Áætla þarf endurnýjunarþörf skólans og endurnýja eftir þörfum skólans. 

37.2. Reglur um farsímanotkun í skóla  
Farsímanotkun er leyfð í skólanum.  Starfsmenn eru með sína síma á sér en börnin (ef þau eru með 

síma) geyma þá í körfum á meðan á skóla stendur. 

Starfsmenn eru minntir á að börn í skólanum eiga ekki að þurfa að bíða meðan starfsmaður talar í síma 

eða sendir SMS í vinnutíma. Ef starfsmaður þarf að taka símtal á meðan á starfi með börnum stendur 

þarf hann að fara afsíðis í samstarfi við samstarfsmenn.  Ekki er ásættanlegt að símanotkun 

starfsmanna gangi fyrir verkefnum hans í skólanum. 

Nánari reglur hafa verið útfærðar í samstarfi við starfsmenn skólans. 
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37.3. Önnur viðfangsefni eftir atvikum (upptökur af skólastarfi)  
Setja þarf reglur til viðmiðunar fyrir myndatökur og upptökur í og af skólastarfi.  Mikið er tekið af 

myndum og upptökum en skýra þarf vistun þeirra og notkun betur. 

Sjá persónuverndarstefnu og áhættugreiningu um myndatökur og myndbirtingar.  Leitað er heimildar 

hvers foreldris við umsókn í skólann varðandi myndatökur og myndbirtingar miðlægt í Íbúagátt 

Mosfellsbæjar. 

Taka þarf til í myndasafni skólans og gera áætlun um geymslu eða förgun stafrænna gagna. 

38. Umferðamál í og frá skóla (ganga, hjól og önnur farartæki)  
 
Skv. 22. gr. grunnskólalaga bera sveitarfélög ábyrgð á skipulagi skólaaksturs þar sem hann á við og 
standa straum af kostnaðinum. Ráðherra setur nánari reglur um tilhögun skólaaksturs í samráði við 
Samband íslenskra sveitarfélaga. Skólaakstur skal vera nemendum að kostnaðarlausu. 
 
Þeir nemendur sem búa í meira en 1,5 km fjarlægð frá skilgreindum heimaskóla eða njóta aksturs skv. 
nánari ákvörðun fræðsluyfirvalda geta tekið skólabílinn að morgni. Sjá nánar hér 
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/ og reglur um skólaakstur 
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-
samthykktir/nanar/2011/09/26/reglurumskolaaksturimosfellsbae/ 
 
 
REGLUR FYRIR NEMENDUR UM SKÓLABÍLA 

✓ Myndið einfalda röð við biðstöð skólabílsins, ekki of nálægt gangstéttarbrún. 
✓ Bíðið þar til skólabíllinn hefur numið staðar.  
✓ Gangið í einfaldri röð inn í skólabílinn.   
✓ Farið eins aftarlega í bílinn og unnt er.  
✓ Gangið vel um skólabílinn.   
✓ Allar stympingar eru óheimilar.   
✓ Standið ekki hjá vagnstjóra eða ræðið við hann meðan á akstri stendur.   
✓ Nemendur skulu hlýða vagnstjóra og gæslumanni.  
✓ Þegar farið er úr skólabílnum á biðstöð skal ekki fara yfir götu fyrr en bíllinn er farinn.   
✓ Ef nemendur fara ekki eftir settum reglum eiga þeir á hættu að fá ekki að ferðast með 

bílnum. 
 
Þeir sem koma á hjóli í skólann geta geymt hjól sín í hjólageymslu fyrir framan skólann.  Bannað er að 
koma á reiðhjólum inn á lóðina og geyma hjólin fyrir innan girðingu á skólatíma.  Það getur valdið hættu 
fyrir yngri börn skólans.  Sama á við um hlaupahjól og hjólabretti. 
 
 

http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/09/26/reglurumskolaaksturimosfellsbae/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/09/26/reglurumskolaaksturimosfellsbae/
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39. Útleiga  
 
Matsalur og stofur skólans eru leigðar út til einstaklinga og fyrirtækja t.d. fyrir sýningar, námskeið eða 
til fundarhalda skv. skilmálum sem settar eru af Eignarsjóði Mosfellsbæjar.  
 
Leiguskilmálar 

1. Leigutaki ber ábyrgð á húsnæðinu og öllum búnaði þess á meðan á leigutíma stendur og 
skuldbindur sig til þess  að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, eða þeirra sem 
dveljast í húsnæðinu á leigutímanum.  Leigutaka ber að tilkynna strax um allar skemmdir sem 
verða kunna. 

2. Húsnæðinu skal skila hreinu í sama ásigkomulagi og tekið var við því og ganga frá hverjum hlut 
á sínum stað. 

3. Komi í ljós að umgengni hefur verið slæm um húsnæði skólans sem leigutaka var leyft að ganga 
um, skal leigutaka gert viðvart og óskað eftir úrbótum. 

4. Ef ítrekaðar athugasemdir vegna slæmrar umgengni leigutaka bera ekki árangur fellur 
samningur þessi úr gild. 

 
 

40. Öryggismál í skóla og fasteignaumsjón  
 
Eldvarnir í skólanum, vatnsúðakerfi og loftræstikerfi eru undir eftirliti samkvæmt þjónustusamningum 
sem gerðir eru hjá umhverfissviði.  Umhverfissvið fylgist með og fær skýrslur um kerfin frá 
þjónustuaðilum og sér til þess að til viðeigandi úrræða sé gripið. 
 
 
Í Krikaskóla er frá skólaárinu 2019-20 starfandi umsjónamaður fasteigna í 50% starfshlutfalli.  
Fasteignaumsjón er í hans höndum í samstarfi við skólastjórnendur og umhverfissvið Mosfellsbæjar. 
 

III. Stoðþjónusta  
 
Við framkvæmd sérfræðiþjónustu er lögð áhersla á:  

• Forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda 

• Snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, félagslegs og sálræns vanda 
með  áherslu á að nemendur fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum án aðgreiningar 

• Að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda 

• Að styðja á fjölbreyttan háa við starfsemi og starfshætti í leik-og grunnskólum og starfsfólk 
þeirra. 

• Stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu 
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50. Sérfræðiþjónusta sveitarfélags varðandi grunnskólanemendur:  
 
Í grunnskólalögum er kveðið á um að skólinn skuli haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli 
og þarfir hvers nemanda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Samkvæmt lögum eiga allir 
nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir 
viðeigandi kennslu 
 

Samkvæmt reglugerð nr. 584/2010 er markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga að kennslu-
fræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.  
Sérfræðiþjónusta tekur annars vegar til stuðnings við nemendur í leik-og grunnskólum og foreldra 
þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra.  
 
Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau 
viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín 
eftir því sem við á.  
 
 

50.1. Hlutverk og viðfangsefni sérfræðiþjónustu gagnvart nemendum í 

grunnskólum  
Sérkennsla eða stuðningur við nám getur verið með ýmsu móti, svo sem: 
 

✓ Kennsla nemenda með einstaklingsnámskrá. Kennsla sem felur í sér verulega breytingu 
á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/ eða kennsluaðstæðum. 

✓ Stuðningsmiðuð kennsla þar sem ekki er vikið verulega frá bekkjarnámskrá.  
✓ Nemendur sem þurfa sérstakar áherslu í kennslu og þjálfun vegna námsörðugleika, 

eða annarra líkamlegra örðugleika. 
✓ Bráðgerir nemendur, sem þurfa nám við hæfi. 
✓ Nýbúafræðsla, ætluð nemendum sem hafa annað tungumál en íslensku að móðurmáli 

eða hafa dvalið langdvölum erlendis. 
✓ Nemendur geta fengið sérkennslu samkvæmt greiningu sérfræðinga og greinandi 

skimunar prófum, ábendingum ýmissa aðila, svo sem leikskólakennara, 
talmeinafræðings, kennara, deildarstjóra og foreldra. 
 

 Að vori ræða sérkennarar við umsjónarkennara um stöðu nemenda og meta sameiginlega þörf fyrir 
sérkennslu á komandi skólaári.  
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50.2. Fagþjónustan:  
 

50.2.1. Náms- og starfsráðgjöf   

Námsráðgjafi vinnur ásamt öðrum starfsmönnum skólans að ýmsum velferðarmálum er  tengjast námi, 
líðan og framtíðaráformum nemenda. Námsráðgjafi vinnur bæði með  einstaklinga og hópa. 
Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál 
þeirra. 
Helstu viðfangsefni námsráðgjafa eru: 

✓ Að veita nemendum ráðgjöf um náms- og starfsval og veita þeim fræðslu um nám, 
störf og atvinnulíf. 

✓ Að veita nemendum ráðgjöf í einkamálum þannig að þeir eigi auðveldara með að ná 
settum markmiðum í námi sínu. 

✓ Að leiðbeina nemendum um vinnubrögð í námi, t.d. með því að bjóða upp á námskeið 
í námstækni. 

✓ Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og meta hæfileika 
sína raunsætt miðað við nám og störf. 

✓ Að taka á móti nýjum nemendum og veita þeim stuðning. 
✓ Að undirbúa flutning milli skólastiga og fylgja nemendum eftir inn í framhaldsskóla. 
✓ Að sinna fyrirbyggjandi starfi, t.d. vörnum gegn vímuefnum, einelti og ofbeldi í 

samstarfi við starfsmenn skólans og aðra svo sem starfsmenn æskulýðs-og íþróttamála 
og skólasálfræðing.  
 

Samvinna milli nemanda og námsráðgjafa er grundvöllur þess að ráðgjöfin nýtist nemandanum. 
Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa eða verið vísað til hans af kennurum, forráðamönnum eða 
skólastjórnendum. Forráðamenn geta leitað beint til námsráðgjafa. 
 
Í Krikaskóla er ekki starfandi námsráðgjafi en ef til kemur getum við leitað til Lágafellsskóla og 
Varmárskóla með aðstoð náms- og starfsráðgjafa.  Öll börn í 4. bekk hitta námsráðgjafa Varmárskóla 
meðal annars til að upplýsa um hlutverk hans og sem lið í samstarfsverkefni við Varmárskóla um 
yfirfærslu nemenda milli skólanna. 
 

50.2.2. Nemendaverndarráð  

Samkvæmt grunnskólalögum nr. 91/2008 er starfrækt nemendaverndarráð í skólanum.  Það starfar 
samkvæmt reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 
nemendaverndarráð í grunnskólum. 
 
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur 
varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar 
um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði vegna 
einstakra nemenda og forvarnarstarfs. 
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Nemendaverndarráð fjallar um úrræði í málum nemenda sem til þess er vísað og ákveður til hvaða 
úrræða og aðgerða verði gripið og hverjir taka verkefnin að sér.  Leitast er við að taka málefni fyrir eins 
skjótt og hægt er eftir að beiðni berst. Nemendaverndarráð skráir stöðu málsins, fjallar um það faglega, 
leggur fram tillögur og fylgist með framvindu mála. Ráðið getur kallað á sinn fund þá aðila innan skólans 
og utan sem það telur að geti upplýst sig um ákveðin málefni. Full trúnaðarskylda fundarmanna gildir 
á öllum fundum nemendaverndarráðs. 
 
Fundir eru bókaðir og farið með allar upplýsingar samkvæmt reglum um meðferð trúnaðargagna. Í 
nemendaverndarráði sitja jafnan þeir sem koma að stoðþjónustu skólans; námsráðgjafi, sérkennari, 
hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur auk skólastjóra eða annars stjórnanda innan skólans. 
 

50.2.2.1. Hlutverk – barnavernd  

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Það er gert með því að styrkja 
uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. Með 
börnum er átt við einstakling innan 18 ára aldurs. 
 
Þjónustan er í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002 og önnur lög, eftir því sem við á hverju sinni. 
Fjölskyldunefnd fer með málefni samkvæmt barnaverndarlögum og starfsmenn fjölskyldusviðs 
Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. 

50.2.2.2. Starfsreglur  

Tilkynning:  Barnaverndarlög nr. 80/2002 leggja þær skyldur á almenning að gera barnaverndarnefnd 
viðvart ef þess verður vart að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi 
eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu, er skylt að tilkynna það fjölskyldunefnd. Sérstakar 
skyldur eru lagðar á lögreglu og þá sem hafa afskipti af börnum svo sem kennara, dagmæður, presta, 
lækna, ljósmæður, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og félagsráðgjafa um að tilkynna slík mál til 
barnaverndarnefndar. Starfsmenn fjölskyldudeildar taka við tilkynningum í síma 525 6700 og utan 
dagvinnutíma tekur 112 við tilkynningum. 
 
Nafnleynd:  Sá sem tilkynnir um vanrækslu barns eða óviðunnandi misfellur á uppeldi þess getur óskar 
nafnleyndar. Það á þó ekki við gagnvart barnaverndarnefnd og starfsmönnum nefndarinnar. 
 
Könnun máls:  Þegar borist hefur tilkynning eða upplýsingar um að barn eða ófætt barn kunni að vera 
í hættu, er fyrst kannað hvort um rökstuddan grun er að ræða. Í flestum tilvikum hefst könnun hjá þeim 
sem best þekkja til, þ.e. foreldrum barnsins og barninu sjálfu. Í framhaldi af því er leitað upplýsinga hjá 
öðrum sem þekkja barnið, um líðan þess og aðstæður. Foreldrum er í flestum tilfellum greint frá því að 
haldið sé uppi fyrirspurnum um barn. 
 
Þagnarskylda:  Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um 
einkamál þeirra sem njóta þjónustu sviðsins. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af 
störfum. 
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Áfrýjun:  Foreldrar barns eða aðrir þeir, sem eru barninu nákomnir geta skotið úrskurði 
barnaverndarnefndar til kærunefndar barnaverndarmála. Kærunefnd barnaverndarmála er til húsa í 
félags- og tryggingamálamálaráðuneytinu í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, sími 545 8100. 
  
Úrskurði skal skotið til kærunefndar innan fjögurra vikna frá því að viðkomandi var gert kunnugt um 
úrskurð nefndarinnar. Málskot frestar ekki framkvæmd ákvörðunar.  
 

50.2.2.3. Samstarf við aðstandendur  

Skólinn þarf að eiga samstarf við aðstandendur barna eftir tilkynningu til barnaverndar.  Mikilvægt er 
að skólastjóri eða annar starfsmaður skólans sem til þess velst tilkynni foreldrum um áætlaða 
tilkynningu til barnaverndar.  Einu tilfellin sem eru undanskilið eru ef starfsmenn skóla og eftir atvikum 
barnaverndarstarfsmenn telja að barnið sé í bráðri hættu.  Við ákvörðun um tilkynningu skal barn ætíð 
fá að njóta vafans og markmiðið er að vernda barnið og fá aðstoð fyrir það. 
 

50.2.3. Nýbúafræðsla og túlkaþjónusta:  

Lögð er áhersla á að börnin nái samskiptum í skólanum.  Unnið er í hópi barnsins með grunnorðaforða 
sem þarf til samskipta, náms og leiks.  Mat er lagt á framþróun hvers barns í samstarfi við foreldra. 
 
Til að foreldrar geti gætt hagsmuna barna sinna og gagnkvæm upplýsingagjöf milli foreldra og skóla sé 
greið er foreldrum sem ekki tala íslensku eða nota táknmál tryggð túlkun á upplýsingum sem taldar eru 
nauðsynlegar vegna þessarar samskipta.  
 
 
Túlkar eru kallaðir til í foreldraviðtöl og önnur viðtöl í samstarfi við foreldra.  Foreldrar geta komið með 
eigin túlk ef þeir óska eða skólinn getur útvegað túlk.  Leikskólar í Mosfellsbæ hafa komið sér upp 
samstarfi varðandi túlkaþjónustu með þátttöku erlendra starfsmanna sem tala mjög góða íslensku og 
hafa þekkingu og skilning á skólastarfinu. 
 

50.2.4. Sálfræðiþjónusta:  

Sálfræðiþjónusta er starfrækt samkvæmt ákvæðum í lögum um grunnskóla og leikskóla og nánar er 
kveðið á um útfærslu í reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla. Sálfræðingur situr fundi 
nemendaverndarráðs. 
 
Markmið sálfræðiþjónustu við skóla er að sálfræðileg þekking nýtist í skólastarfi, kennurum og öðru 
starfsfólki, börnum, foreldrum og fjölskyldum til hagsbóta. Unnið er að þessu markmiði samkvæmt 
eftirfarandi stigskiptingu forvarna: 
 

✓ Athuganir og greiningar á nemendum sem eiga í sálrænum, félagslegum og/eða námslegum 
erfiðleikum, ásamt tillögum til úrlausna.  

✓ Ráðgjöf til nemenda. 
✓ Meðferð fyrir nemendur í vanda. 
✓ Ráðgjöf til kennara og starfsfólks skóla vegna erfiðleika einstakra nemenda.  
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✓ Sérstök áhersla er á að auka þekkingu og færni starfsfólksins til að leysa viðfangsefni sjálfstætt, 
sbr. 3.gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu. 

✓ Ráðgjöf til kennara og starfsfólks skóla vegna skilgreindrar bekkjar- eða hópvinnu.  
✓ Ráðgjöf til kennara og starfsfólks vegna samstarfs. 
✓ Ráðgjöf og leiðbeiningar til foreldra og fjölskyldna vegna náms og uppeldis barna 

 
 
 

50.2.4.1. Þroskagreiningar, mat á líðan og ráðgjöf  

Skólasálfræðingur sinnir þroskamati og greiningu að óskum foreldra og skóla.  Undirrituð beiðni þar 
um þarf að liggja fyrir frá hendi forráðamanna.  Mikilvægt er að skapa gott rými innan skólans til að 
sálfræðingur geti unnið sín störf í ró og næði.  Að loknum prófunum hittir sálfræðingur foreldra og 
kennara barnsins sem við á og skilar niðurstöðum.  Bæði fyrir greiningu og eftir hana er veitt ráðgjöf til 
foreldra og kennara skólans. 

50.2.5. Sérkennsla og sérúrræði:  

Nemendur fá sérkennslu samkvæmt greiningu sérfræðinga eða ef niðurstöður úr greinandi 
skimunarprófum benda til þess að nemandi þurfi á sérkennslu að halda. Einnig er farið eftir 
ábendingum ýmissa aðila eins og foreldra eða kennara. 
 
Sérkennsla felur í sér breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og kennsluaðferðum 
miðað við það sem aðrir nemendur á sama aldri eru að fást við.  Einstaklingsþarfir eru metnar, staða 
barns og námsmarkmið miðuð við þær. Sérkennsla fer ýmist fram í lotum eða með föstum tímum yfir 
lengra tímabil.  
Sérkennsla fer fram eins og hægt er inni í bekk eða þeim hópi sem barnið tilheyrir öllu jöfnu.  Í eintaka 
tilfellum þarf barna að fá sína þjónustu utan hópsins en þá er um miklar og sértækar einstaklingsþarfir 
að ræða. 
 

50.2.5.1. Sérkennsla, stuðningur innan skóla og einstaklingsnámskrár  

Sérkennsla og stuðningur innan skólans er unnin í samstarfi umsjónarkennara, deildarstjóra,  
verkefnastjóra sérkennslu og þroskaþjálfa.  Mikilvægt er að skoða hvaða úrræði skólinn hefur og 
hvernig þau nýtast best hverju sinni.   
 
Einstaklingsnámskrá skal gerð til að draga fram áherslur og hlutverk hvers og eins í námi og þroska 
barnsins.  Mikilvægt er að einstaklingsnámskrá sé gerð í samvinnu við foreldra barns og hlutverk 
foreldra einnig skilgreint í henni.  Aðrir aðilar s.s. sjúkra og iðjuþjálfar sem koma að máli barns skulu 
einnig taka þátt í mótun og gerð einstaklingsnámskrár til að hún haldi gildi sínu.  Endurmeta skal 
einstaklingsnámskrá reglulega og breyta áherslum eftir þörfum. 
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50.2.5.2. Sérúrræði (sérdeild. og sérskóla.): starfsreglur og umsóknarferli  

Sjá reglugerð 585/2010 sem fjallar um sérúrræði fyrir börn á grunnskólaaldri 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/585-2010 
Blshttp://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/585-2010. 7 

50.2.5.3. Sérstakur stuðningur: Liðsmaður o.fl. 

Börn sem vegna fötlunar eða annarra ástæðna þurfa aukna aðstoð fá liðsmann í skólastarfi samkvæmt 

mati skólans.  Þar getur verið um að ræða aðstoð til að barnið komist um eða vegna þess að barn getur 

verið skaðlegt sjáum sér og/eða öðrum.  Mikilvægt er að gæta vel að því að barnið nái samt eins miklu 

sjálfstæði og mögulegt er með stuðningi viðkomandi liðsmanns.    

 

50.2.5.4. Langvinn veikindi og sjúkrakennsla ; lög um grunnskóla, sjúkrakennsla heima.  

Samkvæmt reglugerð 585/2010 er fjallað um sjúkrakennslu í VII. kafla 23. grein. 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 og eftirliti foreldra eða starfsmanna sjúkrastofnana að höfðu samráði við 

grunnskóla viðkomandi nemanda. Ákvæði þetta tekur ekki til tilfallandi veikinda nemenda sem standa 

skemur en viku. 

Nemandi á rétt á sjúkrakennslu um leið og hann að mati læknis getur lagt stund á nám og skal lengd 

daglegrar eða vikulegrar sjúkrakennslu miðast við ástand hans og þrek. Markmið sjúkrakennslu er að 

nemandi missi sem minnst af kennslu og verði ekki af tækifærum til náms vegna slyss eða langvarandi 

veikinda.  

 

Skólastjóri ákveður í samráði við lækni og foreldra, umfang og nánara fyrirkomulag kennslunnar. Hann 

ber ábyrgð á því að viðeigandi sjúkrakennsla sé veitt. Hann ber ábyrgð á gerð einstaklings-námskrár til 

lengri eða skemmri tíma þar sem tekið er mið af aðstæðum, veikindum og þörfum nemanda. 

 

Nýta skal upplýsinga- og samskiptatækni eins og kostur er þegar sjúkrakennsla er skipulögð. Þá skal 

nemandi eiga þess kost að tengjast skólanum sínum og umsjónarhópi sem best eftir því sem aðstæður 

og ástand hans leyfir. 

Um kostnað af sjúkrakennslu nemenda fer samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 

og samnings sem gerður er á grundvelli þeirra. 

 

50.2.5.5. Skólaakstur nemenda í sérkennslu og sérúrræðum (ferðaþjónusta fatlaðra) 

Markmið ferðaþjónustu fatlaðra er að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsvagna kleift að 

stunda atvinnu og nám og njóta tómstunda. 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/585-2010
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Börn á grunnskólaaldri fá akstur í tengslum við m.a. þjálfun og skólasókn.  Nánari upplýsingar eru 

veittar hjá Fjölskyldusviði Mosfellsbæjar. 

Foreldrar leikskólabarna standa straum af kostnaði við akstur sinna barna og samstarf við skólann hefur 

verið varðandi það að starfsmaður skólans fylgi barni í sértæka þjálfun. 

50.2.5.6. Einstaklingsnámskrár nemenda með sérþarfir  

Einstaklingsnámskrá er námskrá gerð fyrir nemanda sem víkur frá námskrá skólans í einni eða fleiri 
námsgreinum. Til grundvallar henni liggur greining, sem staðfestir þroskafrávik eða annars konar frávik. 
 
Umsjónarkennari ber ábyrgð á að einstaklingsnámskrá sé gerð og vinnur hana í samstarfi við foreldra, 
sérkennara, þroskaþjálfa, greinakennara, stuðningsfulltrúa, sálfræðinga skóla og aðra sérfræðinga eftir 
atvikum hverju sinni. 
Frumrit einstaklingsnámskrár skal varðveitt í persónumöppu viðkomandi nemanda. 
 

Sérþarfir geta verið: 

✓ Sérdeild/einstaklingskennsla –Námsver  
✓ Einstaklingsnámskrá – einstaklingsmiðuð stundaskrá 
✓ Lestrarþjálfun í litlum hópum 
✓ Stuðningur í stærðfræði í litlum hópum 
✓ Stuðningur sérkennara inn í bekk 
✓ Hópaskiptingar – teymisvinna kennara, þar sem viðfangsefni eru sérsniðin að 

hópunum og löguð að getu hvers hóps 
✓ Stuðningsfulltrúi/liðsmaður með nemendum 
✓ Aðlögun námsefnis 
✓ Leiðsögn til foreldra og aðlöguð heimaverkefni 
✓ Hegðunarmótun, umbunakerfi, samskiptabók 
✓ Ráðgjöf tengd líðan og námi (námsráðgjafi, sálfræðingur skóla) 
✓ Starfsnám á unglingastigi 

 

Í allri sérkennslu skal gerð námsáætlun fyrir nemendahóp eða hvern einstakling sem byggð er á 
upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á stöðu hans í námi og þroska. 
Tilgreind skulu langtíma- og skammtímamarkmið með kennslunni.  Skipuleg skráning skal fara fram og 
regluleg endurskoðun á námsáætlun og kennslu. 
 
Námsmat miðast við hvern einstakling og þau markmið sem honum hafa verið sett í 
einstaklingsnámskrá eða námsáætlun. Ólíkar leiðir eru farnar við námsmatið svo sem notkun matslista, 
umsagnir, aðlöguð próf og sjálfsmat. 
Skólastjórar bera ábyrgð á að nemendur með sérþarfir fái þá þjónustu sem þeir þurfa um leið og 
upplýsingar um það liggja fyrir.  

Skólastjórar geta falið sérkennslustjórum, sérkennurum, þroskaþjálfa, námsráðgjafa eða öðrum 
ábyrgðina.  
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Umsjónarkennari hvers nemanda ber meginábyrgð á námi hans en kennari hverrar námsgreinar skal 
sjá til þess að hann fái nám við hæfi. 

 

50.2.6. Talkennsla:  

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar útvegar talkennara/talmeinafræðing eftir því sem við verður komið til 

ráðgjafar og mats á stöðu barna.  

Helstu verkefni eru: athuganir og greining á tal- og málþroska einstaklinga eða hópa. Samstarf við 

kennara og sérfræðiþjónustu.  Ráðgjöf og leiðsögn til foreldra og skóla eftir eðli máls. 

Málþroskaathugun Hljóm-2 fer fram í leikskólum bæjarins hjá 5 ára börnum. Í skimuninni er skoðuð 
hljóðkerfisvitund barna. Farið er yfir niðurstöður með umsjónarkennurum og gerðar tillögur til að koma 
til móts við þarfir barnsins.  

Talkennari ráðleggur í samráði við sérkennara þörf á talþjálfun fyrir þá nemendur sem áður hafa fengið 
þjálfun. Meðferð og þjálfun er veitt eins og við verður komið. Þeir kennarar sem óska eftir að lagt sé 
fyrir nemanda málþroska- eða lestrargreiningarpróf senda beiðnina til skólastjórnenda eða sérkennara 
skólans sem síðan ákveða framhaldið.  

Talkennari sinnir einnig ráðgjöf til kennara m.a. varðandi kennslufræðilega þætti eins og stuðning við 
einstaka nemendur eða nemendahópa varðandi mál og tal. Hann tekur einnig þátt í að meta hverjar 
framfarir nemenda hafa orðið að ákveðnum tíma liðnum.  

50.2.6.1. Hlutverk og verkaskipting sveitafélags og ríkis  

Sveitarfélagið sér um talkennslu en veitir ekki talmeinaþjónustu.  Það er hlutverk ríkisins samanber 

sjúkraþjálfun.  Sveitarfélögin og ríkið hafa gert með sér samkomulag um mörk milli talkennslu og 

talmeinaþjónustu og skipt með sér verkum eftir eðli mála. 

50.2.6.2. Talþjálfun og þátttaka Sjúkratrygginga Íslands (ríkið)  

Sjúkratryggingar Íslands borga hluta af heildarkostnaði vegna barna.  Afgreiðsla Sjúkratrygginga tekur 
u.þ.b. 14 daga og eru 20 tímar venjulega samþykktir. Afgreidd beiðni er send til viðkomandi 
talmeinafræðings/stofu – sem ætlar að sinna barninu. Tilkynning er send heim til foreldra – þegar  að 
beiðnin hefur verið afgreidd frá S.Í. 
 
 

50.3. Forvarnir:  
 

Í Krikaskóla er unnið að nokkrum forvarnarverkefnum meðal annars í lífsleiknitímum með börnunum.  

Kennarar ræða mikið við börnin og nota ýmis tækifæri í deginum til að fjalla um t.d. tannvernd, 

hollustu, heilbrigði, geðrækt, sjálfsstjórn, sjálfstraust o.s.frv. 
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Kiwanismenn hafa komið á hverju skólaári og fært börnunum í 6 ára hópnum reiðhjólahjálma. 

Skólahjúkrunarfræðingur vinnur forvarnarverkefni út frá hugmyndafræði 6-H með grunnskólabörnum. 

Forvarnarverkefni gegn kynferðislegu ofbeldi „Blátt áfram“ sjá nánar http://www.blattafram.is/ fyrir 

börn á grunnskólaaldri. 

Umferðarskólinn „Ungir vegfarendur“ kemur með fræðslu fyrir öll 5 ára börn í Krikaskóla á hverju ári 

sjá nánar á http://www.umferd.is/ungir_vegfarendur.html 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur heimsótt börnin í skólanum, bæði á leik-og grunnskólaaldri með 

fræðslu um brunavarnir og fleira. 

50.3.1. Starfsviðmið sérfræðiþjónustu um forvarnir  

Hlutverk sérfræðiþjónustu er að veita greiningu og ráðgjöf leik- og grunnskólabarna í margvíslegum 

áhættuhóp, veita fræðslu og styðja við einstaklinga sem þurfa á meðferð að halda umfram það sem 

skólakerfið veitir og þurfa að leita úrlausnar utan skólakerfis Mosfellsbæjar.  Markmið skólakerfisins er 

kennsla og uppeldi.  Þjálfun ýmissa færniþátta eða annarra þroskaþátta eins og félagsþroska er veitt í 

takmörkuðu mæli, einkum með fræðslu, bæði til starfsmanna skóla, foreldra og barna.  Undir 

forvarnar- og fræðsluverkefni má einnig nefna lýðheilsuverkefni eins og Allt hefur áhrif og fyrir liggur 

stefnumótun bæjarins um heilsueflandi samfélag, sem er eitt allsherjar forvarnarverkefni.  Það lítur að 

lýðheilsu og forvörnum, hreyfingu, næringu, andlegri líðan og geðrækt. 

50.3.2. Forvarnir sem fyrirbygging, viðbrögð, úrlausn og mat  

Íþrótta-og tómstundastefna Mosfellsbæjar fjallar sérstaklega um forvarnir í 7. kafla sjá nánar á 

heimasíðu Mosfellsbæjar http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/ithrotta-og-

tomstundastefna/.  

Ýmis verkefni hafa verið unnin með þátttöku skóla, frístundarstarfs og leiða leitað til að koma til móts 

við börn sem þurfa úrlausnir.  Má þar nefna útilífsverkefni með þátttöku orkumikilla drengja, verkefni 

sem námsráðgjafar stóðu fyrir um heimanám ofvirkra barna o.fl. 

50.3.3. Samstarf heimilis og skóla um forvarnir  

Samtakamáttur við forvarnir getur orðið mikill þegar foreldrar og skólinn leggjast á eitt.  Hægt er að 

sporna við einangrun barna, einelti og ýmsum þáttum sem ógnað geta heilsu og þroska barna. 

Félagsleg samskipti starfsmanna skólans og foreldra í skólanum skipa þar mikilvægan sess.  Skólinn þarf 

að eiga frumkvæði að því að fá foreldra til samstarfs strax í upphafi og halda þeim tengslum eftir því 

sem börnin eldast.  Mikilvægi samskipta frá foreldri til foreldris eykst eftir því sem barnið vex og hefur 

meiri þörf fyrir félagsskap annarra barna innan skóla sem utan.   

http://www.blattafram.is/
http://www.umferd.is/ungir_vegfarendur.html
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/ithrotta-og-tomstundastefna/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/ithrotta-og-tomstundastefna/
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Aðkoma og helsta nálgun Skólaskrifstofu að forvarnarverkefnum um heimili og skóla er að taka þátt í 

og stuðla að heilsueflandi samfélagi.  Hluti af því er fræðsla til foreldra sem einkum hafa farið fram í 

gegnum fræðsluröðina „Opin hús“. 

 

50.4. Teymissamstarf um einstaka nemendur  
 
Í sérkennsluteymi sitja verkefnastjóri sérkennslu, þroskaþjálfi og umsjónakennarar/deildarstjórar eftir 

því sem við á. Hlutverk teymisins er að fjalla um málefni nemenda með sérþarfir og finna leiðir til að 

styðja við þá, fjölskyldur þeirra og starfsfólk skólans, meta greiningarþörf og fylgja henni eftir auk þess 

að vinna að málum einstakra nemenda sem þurfa á sérstökum stuðningi eða þjónustu að halda. 

Reglulegir teymisfundir eru haldnir yfir skólaárið með foreldrum nemenda með þroskafrávik eða miklar 

sérþarfir og þeim sem annast kennslu og stuðning þeirra í skólanum. Þar er fjallað um þarfir 

nemandans, skipulag kennslu, stundaskrá og lögð drög að einstaklingsnámskrá eða hún endurskoðuð.  

Utan formlegra teymisfunda er mikilvægt að samskipti séu tíð á milli skóla og heimilis. Þau geta farið 

fram daglega í persónulegum samskiptum þegar komið er með börn eða þau sótt, símleiðis, í gegnum 

Námfús, með tölvupósti, samskiptabókum eða óformlegum fundum. 

 
 

50.5. Trúnaðargögn, varðveisla, miðlun og persónuvernd  
 

Reglugerð 897/2009 um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra 
til aðgangs að upplýsingum um börn sín tekur til þessa þátta.  Sjá nánar 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/8972009?OpenDocument. 
Reglugerðin fjallar m.a. um skyldur foreldra, tilkynningar til foreldra og upplýsingar milli skóla.  Ábyrgð 
og þagnarskyldu skóla sem og meðferð, öflun og miðlun upplýsinga. 
 
Unnið er að skjalavistunaráætlun fyrir Mosfellsbæ í samstarfi allra grunnskóla bæjarins, Skólaskrifstofu 
Mosfellsbæjar og héraðsskjalavarðar Mosfellsbæjar.  Skjalavistunaráætlunin mun taka gildi hér í 
Mosfellsbæ frá 1. ágúst 2014 og gilda í 5 ár.  Heildargeymslutími skjala innan skóla er almennt 10-15 ár 
þar til þau eru afhent Skjalasafni Mosfellsbæjar til varðveislu en skjölum skal skila þangað einu sinni á 
ári.  Miða skal við skólaár og þegar gögn eru afhent skal fylgja þeim geymsluskrá yfir innihald hverrar 
öskju. 
 
Skjalavistunaráætlun Krikaskóla er endurskoðuð reglulega í samstarfi við Héraðsskjalavörð. 
 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/8972009?OpenDocument
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50.6. Yfirumsjón sérfræðiþjónustu hjá Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar 
 

Við sérfræðiþjónustu starfa sálfræðingar og kennsluráðgjafar. Til þeirra geta foreldrar og 
uppeldisstéttir leitað vegna ýmissa erfiðleika barna, svo sem erfiðleika við nám, hegðun, samskipti og 
vegna vanlíðunar af einhverju tagi.  
 
Sálfræðingarnir sinna kennslufræðilegum og sálfræðilegum athugunum og greiningum á vanda barna 
og veita börnum, foreldrum og uppeldisstéttum ráðgjöf og stuðningsviðtöl. Algengast er að skóli, að 
höfðu samráði við foreldra vísi máli til sérfræðiþjónustunnar, en einnig geta foreldrar leitað beint eftir 
aðstoð.  
 
Eftir að tilvísun hefur borist er nánari upplýsinga leitað hjá þeim sem þekkja barnið best, svo sem 
foreldrum barnsins og kennurum. Eftir viðtöl og greiningu á vanda barnsins eru tillögur til úrbóta 
kynntar og málinu fylgt eftir í samræmi við þær. 
 
 
 

51. Skólaheilsugæsla:  
 
Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung-og smábarnavernd. Leitast er við að efla heilbrigði nemenda 
og stuðla að vellíðan þeirra. 
 
Markmið skólaheilsugæslu er að stuðla að því að skólabörn fái að þroskast við þau bestu líkamlegu, 
andlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Unnið er að þessu markmiði í náinni samvinnu við starfsfólk 
skólanna og foreldra/forráðamenn. 
 
Skólahjúkrunarfræðingur, kennari eða annað starfsfólk veita fyrstu hjálp ef slys ber að höndum. Ef barn 
veikist í skólanum eða meiðist alvarlega er haft samband við forráðamenn. Því er nauðsynlegt að 
skólinn hafi símanúmer foreldra/forráðamanna. 

 
Í Krikaskóla er hægt að fá skólahjúkrunarfræðing til að leggja fyrir þroskamat og skoðanir 2 ½ árs og 4 
ára barna í skólanum.  Tími er pantaður í gegnum Heilsugæslu Mosfellsbæjar en einnig er hægt að hafa 
samband við skólahjúkrunarfræðing beint í Krikaskóla.  Um sérstakt samstarfsverkefni er að ræða milli 
Heilsugæslunnar í Mosfellsbæ og Krikaskóla. 
 

51.1. Hlutverk og verkefni skólaheilsugæslu  
Hlutverk hennar er að stuðla að líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði skólabarna og að greina og 
sinna heilbrigðisvandamálum sem hafa áhrif á velferð nemenda og námsgetu. Einnig að meta þá þætti 
í umhverfi og aðstæðum barna sem hafa áhrif á heilsu og líðan þeirra. Boðið er upp á reglulegar 
skoðanir, viðtöl og fræðslu ásamt bólusetningum. 
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Tilgangur skólaheilsugæslu er að fylgjast með heilsu, þroska, líðan og högum barna. Starfsfólk 
skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/ forráðmenn, skólastjórnendur, kennara og 
aðra sem veita skólabarninu þjónustu.  
 
Starfsfólk heilsugæslunnar er bundið þagnarskyldu. 
 

51.2. Skipulag og þjónusta við nemendur  
Handþvottur er besta sjúkdómavörn sem til er.  Ef barn kemur í skóla með lús eða aðra sýkingu sem 
smitast hratt á milli er tafarlaust haft samband við foreldra sem ábyrgir eru fyrir áframhaldandi 
meðferð.  Barn sem vitað er að sé með smitandi sjúkdóm eða aðrar sýkingar á ekki að koma í skólann 
á meðan á smiti stendur. 
 
Lyfjagjöf fer að öll jöfnu ekki fram í skólanum.  Í tilfellum barna sem ekki geta notið skóladagsins án 
lyfjagjafar s.s. vegna ofnæmis, astma eða annarra langvinnra sjúkdóma kemur skólinn til móts við þarfir 
barns og fjölskyldu.  Sýklalyf eru ekki gefin í skólanum og foreldrum bent á að láta lækni vita hvaða 
tíma dags barnið er í skólanum til að hægt sé að miða meðferð við samvistir foreldra og barns. 
http://www.landlaeknir.is/gaediogeftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item14865/Dreifibref
-Nr--7/2010--Lyfjagjafir-i-grunnskolum 
 
 
 
 
 

52. Samstarf við aðrar stofnanir og sérfræðinga 
 

Sem dæmi má nefna: 

• Ráðgjöf frá sérhæfðri sérdeild, 

• Ráðgjöf frá sérskóla t.d. Brúarskóla, 

• Greining á GRR, 

• Þroska- og hegðunarstöð 

• Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

• Greining og meðferð á BUGL, 

• Barnalæknar og aðrir sérfræðilæknar  

• Heyrnar- og talmeinastöð,  

• Félagsþjónusta / fjölskylduráðgjöf 

• Barnaverndarnefnd 

• Barnahús 

• Sjónarhóll 

http://www.landlaeknir.is/gaediogeftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item14865/Dreifibref-Nr--7/2010--Lyfjagjafir-i-grunnskolum
http://www.landlaeknir.is/gaediogeftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/dreifibref/nanar/item14865/Dreifibref-Nr--7/2010--Lyfjagjafir-i-grunnskolum
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• Sjálfstætt starfandi sálfræðingar 
 

IV. Áætlanir  

60. Áfallaáætlun  
Áfallaáætlun skólans er á heimasíðu skólans : http://krikaskoli.is/Hagnytt/Afallaaaetlun/ 

61. Forvarnaáætlun  
Forvarnaráætlun skólans er í vinnslu og tekur m.a. til verkefnisins Heilsueflandi skóli.  Áætlun má sjá 
hér: http://www.krikaskoli.is/hagnytt/  
 

62. Jafnréttis(- og mannréttinda)áætlun  
Mosfellsbær hefur sett sér jafnréttisstefnu sem byggir á heildarstefnu Mosfellsbæjar sem samþykkt 
var árið 2008 og gildum sveitarfélagsins.  Stefnan er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, svo og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í 
sveitarfélögum og héruðum sem var undirritaður árið 2008. 
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/stefnur-stjornsysla-skattar-og-gjold/  
 

Jafnréttisáætlun Krikaskóla er að finna á heimasíðu;  http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ 

63. Kennsluáætlanir 
Kennsluáætlun hvers árgangs er birt á heimasíðu skólans og í skólanámskrá : 
http://www.krikaskoli.is/namskrar/ 
 
Markmið í einstökum greinum eru í Námfús fyrir börn á aldrinum 5 til 9 ára.  Markmið í íslensku voru 
endurskoðuð skólaárið 2013-2014 og markmið í stærðfræði voru endurskoðuð skólaárið 2013-2014.  
Endurskoðun markmiða í þemanámi  fór fram skólaárið 2017-2018. 

64. Mats- og skólaþróunaráætlun  
Gerð er 3 ára áætlun fyrir innra mat skólans sem endurskoðuð er reglulega eftir þörfum.  Nauðsynlegt 
getur verið að færa til þætti og flýta endurskoðun eftir því sem starf skólans kallar á.   
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ 
 

http://krikaskoli.is/Hagnytt/Afallaaaetlun/
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/stefnur-/stefnur-stjornsysla-skattar-og-gjold/
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
http://www.krikaskoli.is/namskrar/
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
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Áætlanir sem taka til endurbóta um  ýmsa þætti í skólastarfi Krikaskóla eru birtar á heimasíðu þegar 
þær eru í virkni. http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ 
 
 
Upplýsingar um þróunarstarf innan skólans er birt á heimasíðu eftir því sem við á hverju sinni á 
eftirfarandi slóð; http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ 

65. Móttökuáætlun vefvísan 
Innritun leikskólabarna fer fram í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar en foreldrar geta sótt um fyrir börn 
sín þegar þau verða eins árs.  Börn fá inn í leikskóla árið sem þau verða 2ja ára.  Allar nánari upplýsingar 
er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-
born/leikskolar/. 
 
Skráning barna í grunnskóla fer fram í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar en auglýst er ár hvert þegar opið 
er fyrir umsóknir.  Eins er hægt að leita til skólastjórnenda ef barn er að færast á milli skóla á öðrum 
árstíma.  Ekki er opið fyrir umsóknir sex ára barna í Krikaskóla þar sem börnin koma almennt inn í 
skólann tveggja ára og þá eftir inntökureglum leikskólans.  Þau halda síðan áfram hjá okkur og útskrifast 
eftir 4 bekk.  Óskir um skólavist barna skal koma til skólastjórnenda sem halda utan um breytingar sem 
verða á hverju skólaári. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar 
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/. 
 
Móttökuáætlun Krikaskóla er birt á eftirfarandi svæði; http://www.krikaskoli.is/hagnytt/  
 
 

66. Símenntunaráætlun  
Símenntunaráætlun skólans byggir á nokkrum þáttum, samstarfi um endurmenntun og fræðslu fyrir 
leikskólastarfsfólk í samstarfi sveitarfélaga í Kraganum.  Fræðslu og endurmenntun fyrir 
grunnskólakennara í samstarfi við Lágafellsskóla og Varmárskóla.  Opin hús Skólaskrifstofu 
Mosfellsbæjar sem haldin eru síðasta miðvikudag í mánuði yfir vetrartímann.  Fyrirlestrar sem skólinn 
fær til sín fyrir alla starfsmenn Krikaskóla og varða starfsemi hans og skólaþróun á einhvern hátt. 
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans; http://www.krikaskoli.is/hagnytt/  

67. Starfsáætlun skóla-verkefnaskrá 
Skólaárið 2013-2014 hófst verkefni um Leikskólalæsi-Byrjendalæsi í samstarfi við Háskólann á Akureyri.  
Innleiðingarferlið tekur tvö skólaár og við munum því halda því áfram skólaárið 2014-2015 undir 
handleiðslu verkefnastjóra um læsi. 
 
Stærðfræði byggð á skilningi barna er verkefni sem hefur verið í gangi hjá okkur í samstarfi við dr. Ólöfu 
Björgu Steinþórsdóttur, því verður haldið áfram undir handleiðslu verkefnastjóra um stærðfræði. 

http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/leikskolar/
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/leikskolar/
http://www.mosfellsbaer.is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/
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Heilsueflandi skóli samstarfsverkefni við Landlæknisembættið og milli alla skóla í Mosfellsbæ, hófst 
skólaárið 2013-14 og mun halda áfram næstu ár undir handleiðslu Stýrihóps í Mosfellsbæ. 
 
Samstarfsverkefni með Varmárskóla um yfirfærslu og samfellu í námi barna milli fjórða og fimmta 
bekkjar. 
 
Jákvæður agi, verkefni um agastefnu í samvinnu við Naustaskóla á Akureyri og Dalskóla í Reykjavík.  
Formlega hefst verkefnið skólaárið 2014-15 og verður undir handleiðslu stýrihóps um innleiðingu. 
 
Erasmus-plus verkefni á áætlun frá 2014-2016 um „gildi í starfi með 4ra og 5 ára börnum“ í samstarfi 
við Tyrkland, Spán, Frakkland, Pólland og Grikkland.  Verkefnið byggir á vinnu með nokkur gildi í starfi 
með börnum sem myndar grunn í námsefni sem þróað verður. 
 
Á fundi fræðslunefndar 11. febrúar 2014 var eftirfarandi fært til bókar; „Fræðslunefnd leggur til að 
kannaðir verði möguleikar á að stækka Krikaskóla. Í því ferli verði jafnframt könnuð áhrif þess á 
tímasetningar á byggingu Helgafellsskóla.“ Skólasamfélagið í Krikaskóla þarf því að taka þátt í könnun 
þessa máls í samstarfi við skólayfirvöld í Mosfellsbæ. 
 
Skrá þarf niður og/eða endurskoða nokkrar áætlanir í Krikaskóla.  Má þar nefna forvarnaráætlun, 
skólaþróunaráætlun og tilfærsluáætlun.  Markmiðið er að ljúka þeim sem allra fyrst og hafa þær nú 
þegar verið settar í ferli innan skólans. 
 
Setja skal stefnu um tölvu-og upplýsingamál í Krikaskóla.  Þar falla undir verkefni um heimasíðu, 
facebook-síðu og afstaða verður tekin til myndatöku, birtinga og vistunar. 
 
Lagt er til að settir verði upp samræmdir verkferlar um kvartanir eða ábendingar sem berast til skóla 
milli grunnskóla Mosfellsbæjar. 
 
Þróaðar verða áfram stöður og hlutverk verkefnastjóra í Krikaskóla og þá með tilliti til yngstu barnanna, 
2 og 3 ára en einnig starfsemi frístundar. 
 

68. Tilfærsluáætlun 
Tilfærsluáætlun og útskrift nemenda með miklar sérþarfir úr grunnskólum Mosfellsbæjar 
 
Þegar nemandi með miklar sérþarfir útskrifast úr grunnskólum í Mosfellsbæ skal útbúa fyrir hann 
einstaklingsbundna tilfærsluáætlun til að skapa betri skilyrði fyrir nám hans í framhaldsskóla. Gerð 
tilfærsluáætlunarinnar hefst í 9. bekk og lýkur í 10. bekk. Í henni skulu koma fram upplýsingar um 
grunnskólagöngu nemandans, núverandi aðstæður og áform um frekara nám. 
http://www.krikaskoli.is/hagnytt/  
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69. Öryggisáætlun (vinnuvernd og hollustuhættir)  
Viðbragðsáætlun almannavarna fyrir Krikaskóla er að finna á heimasíðu skólans: 

http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ .  Markmið viðbragðsáætlana skóla eru að tryggja skipulögð og 

samræmd viðbrögð allra skólastofnana sem og starfsmanna þeirra þegar til inflúensufaraldurs kemur.  

Stuðst er við lög um almannavarnir nr. 82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997. 

Rýmingaráætlun skólans er að finna hér en brunaæfingar eru haldnir öðru hvoru bæði undirbúnar og 

óundirbúnar.  http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ Óveðursviðbrögð starfsmann og foreldra 

http://www.krikaskoli.is/hagnytt/ovedursaaetlun/  
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