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Ávarp skólastjóra
Sú menntastefna sem birtist í nýrri
aðalnámskrá er reist á sex grunnþáttum
menntunar. Grunnþættirnir eru læsi,
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og
mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir eru
leiðarljós til að rækta þekkingu, leikni og
viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í
framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og
hæfir þátttakendur í samfélaginu.
Reykhólaskóli leggur metnað sinn í
að mennta og virkja nemendur sína á þann
veg að þeir verði í stakk búnir til að takast á
við verkefni framtíðarinnar. Það er mér sönn
ánægja og heiður að taka þátt í skólastarfi

Anna Greta Ólafsdóttir

Reykhólaskóla.

Hagnýtar upplýsingar
Heimilisfang: Skólabraut 1
Austur – Barðastrandarsýsla, 380 Reykhólahreppur
Sími á kennarastofu: 434 – 7731
Sími á leikskóladeild: 434 - 7832
Sími á skólastjóraskrifstofu: 434 – 7806
Netfang: skolastjori@reykholar.is
Veffang: http://reykholar.is/skoli
Skólastjóri: Anna Greta Ólafsdóttir
Farsímanúmer: 695-2506
Staðgengill skólastjóra: Áslaug Guttormsdóttir
Opnunartími: Frá 8:15 – 15:00 mánu-, þriðju-, miðviku-, og
fimmtudögum. Til 13:00 á föstudögum
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Starfsfólk

Andrea
Anna Greta
Ágústa
Áslaug
Ásta Sjöfn
Begga
Friðrún
Guðrún
Hanna
Herdís
Hrefna
Inda
Íris
Kolfinna
Lóa
Rebekka
Steinunn
Bjarni

892-1712
695-2506
857-2808
894-1966
849-8531
862-9496
616-7770
865-5237
696-1860
690-3825
845-5751
894-2099
865-1977
861-3761
869-8713
894-9123
849-2312
862-6891

andrea@simnet.is
skolastjori@reykholar.is
bjornsam@centrum.is
asla@simnet.is
astasjofn@simnet.is
begga2@simnet.is
helmuth@simnet.is
hellisbraut50@simnet.is
gustafjo@mmedia.is
hrefna@gullsteinn.is
indaola@simnet.is
irisos@yahoo.com
kolfinnayr@simnet.is
kalliloa@simnet.is
bekka@simnet.is
steinunn@rasmus.is
bjarnij@yahoo.com

Við skólann starfar stjórnandi, fimm kennarar, leiðbeinandi,
þroskaþjálfi, þrír hópstjórar á leikskóladeild og einn
almennur starfsmaður á leikskóladeild, fjórir
stuðningsfulltrúar, tveir skólaliðar og tveir skólabílstjórar.
Starfsmenn skólans eru 19 samtals. Við skólann er einnig
matráður hreppsins og starfsfólk hans.
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Mötuneyti
Gjaldskrá mötuneytis fyrir
grunnskólanemendur skólaárið
2012 – 2013 er á þann háttinn
að nemendur borga
mismunandi verð eftir aldri og
margfaldast sú upphæð með
fjölda kennsludaga í hverjum
mánuði.
Nemandi skráist sjálfkrafa í mat í
upphafi skólaárs og taka þarf
sérstaklega fram ef nemendi á
ekki að vera í mat. Ef nemandi
hættir í mat eftir að skólaárið
hefst er uppsögn tekin gild
næsta mánudag eftir uppsögn.
Aðeins er hægt að skrá
nemanda í fastan mat og er
ekki hægt að velja úr daga
eða máltíðir. Ef nemandi er
fjarverandi í lengri en fimm
daga samfleytt getur foreldri
óskað eftir að greiða ekki mat
þá daga sem nemandinn er
fjarverandi umfram fyrstu fimm
dagana. Til þess að fá
niðurfelldan kostnað verður að
sækja um það sérstaklega til
skólastjóra.

Holl og góð fæða stuðlar að
bættri líðan og betri námsárangri.
Nemendum stendur til boða heitur
matur í hádeginu alla daga
vikunnar. Lagt er uppúr því að
eldaður sé fyrir börnin hollur og
fjölbreyttur matur sem unnin er úr
góðu hráefni. Börn fá hafragraut
með rúsínum í morgunmat og lýsi
og eru foreldrar beðnir um að
hvetja börnin sín til að taka lýsi.

350 kr fyrir nemendur í
1. – 4. bekk
475 kr fyrir nemendur í
5. – 7. bekk
570 kr fyrir nemendur í
8. – 10. bekk
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Forföll
Forföll nemenda ber að tilkynna í síma 434-7731
(kennarastofa, 434-7806 (skólastjóri) eða
Forfallatilkynningar berast svo umsjónarkennara eða
hópstjóra nemanda. Allar fjarvistir eru skráðar og færðar
inn í Mentor. Umsjónarkennari fylgist með skólasókn
nemenda og hefur samband ef þurfa þykir.
Foreldrum er bent á að reyna eftir fremsta megni að
halda forföllum og leyfum í lágmarki og nýta helgar í
Reykjavíkurferðir ef þess er nokkur kostur.
Ef kennari fer í leyfi undirbýr hann kennsluáætlun fyrir
staðgengil sinn. Ef kennari veikist eða af örðum orsökum
getur ekki undirbúið kennslu má staðgengill hans ráðstafa
tímanum með öðrum hætti.
Í forföllum skólastjóra tekur Áslaug Guttormsdóttir
staðgengill skólastjóra við störfum skólastjóra þar til
skólastjóri snýr aftur.
Í forföllum kennara er bilið brúað með öðrum kennurum
skólans, ef kennarar eru uppteknir í kennslu eða geta ekki
sinnt forföllum af öðrum ástæðum, hafa stuðningsfulltrúar
eða skólaliðar umsjón með bekknum.
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Óveður
Komi til þess að fella
þurfi niður skólastarf
vegna óveðurs er
reynt að koma
tilkynningu á Rás 1 að
morgni áður en
kennsla hefst. Veður
getur verið misjafnt
eftir stöðum í
sveitafélaginu og ber
foreldrum að meta
hverju sinni hvort
óhætt sé að senda
nemendur í skólann.
Skólabílsjórar hafa
samband við
skólastjóra um leið og
veðurhorfur eru
orðnar slæmar.
Skólabílstjórar eða
skólastjóri hafa
samband við foreldra
ef þurfa þykir. Vonast
er til að símtölum árla
morguns í þeim
tilfellum verði vel tekið
á öllum heimilum.

Heimsóknir
Foreldrar eru alltaf
velkomnir í skólann og
vikuna 10. – 14. september
er opin vika í skólanum og
er hugsuð til að hvetja
foreldra til að koma í
heimsókn í skólann á
skólatíma.

Klæðnaður
Foreldrar eru beðnir um
að sjá til þess að börn
þeirra séu klædd eftir
veðri þar sem nemendur
verja frímínútum sínum í
útiveru.

Óskilamunir
Gott er að merkja skó og
fatnað. Það getur verið
sérstaklega gott að merkja
íþróttagalla frá UDN og
fleira þess háttar.
Óskilamunir eru í vörslu
skólaliða og eru þeir gerðir
sýnilegir við flest tækifæri.
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Heilsugæsla
Í 1. bekk er sex ára skoðun (hæðarmæling, þyngdarmæling og
sjónpróf og heyrnarmæling eftir þörfum). Í 4. bekk er sjónpróf,
hæðarmæling og þyngdarmæling. Í 7. bekk er sjónpróf,
hæðarmæling, þyngdarmæling og athugun á litaskyni. Þau fá
eina sprautu gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum. Í 9.
bekk
er sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og
heyrnarmæling. Þau fá eina sprautu gegn stífkrampa, barnaveiki
og mænusótt. Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef
ástæða þykir til. Fylgst er með því að ekki vanti uppá bólusetningar
hjá börnum og bætt er úr því ef á vantar. Auk þess er fylgst nánar
með börnum með andlega-, líkamlega-, og/eða félagslegra
frávika.
Regluleg flúorskolun fer fram hjá 1., 7. og 10. bekk. Ef ekki á
að flúórskola nemanda þarf nemandi að koma með tilkynningu
þess eðlis að heiman. Gott er að gera það strax í upphafi skólaárs.
Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt.
Þurfi nemandi að fara á heilsugæslustöð ber foreldrum að fara
með barnið þangað. Mikilvægt er að tilkynna skólanum ef
foreldrar skipta um símanúmer svo hægt sé að ná í viðkomandi í
neyðartilfellum.
Nemendur með alvarlega sjúkdóma sem geta stefnt lífi
og/eða heilsu þeirra og annara í hættu ber foreldrum að koma
upplýsingum varðandi það til skólaheilsugæslu umsvifarlaust.
Sjúkdómar líkt og sykursýki, bráðaofnæmi, flogaveiki og
blæðingarsjúkdómar eru dæmi um sjúkdóma sem nauðsynilegt er
að tilkynna.
Skólahjúkrunarfræðingur er Þuríður
Stefánsdóttir.
Starfssvið hennar er umsjón og eftirlit með
heilsufari nemenda. Heilbrigðisfræðsla, -ráðgjöf
og forvarnir.
Reglubundin skoðun og bólusetningar fara
fram í skólanum.
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Frímínútur & skólaakstur
Börn sem búa utan þéttbýli
er ekið í skólann með
skolabíl. Skólabíllinn er
einnig í boði fyrir
leikskólabörn svo lengi sem
hann er á þeirra leið og
pláss sé í bílnum.
Skólabílarnir eru tveir talsins
og bílstjórarnir eru Þráinn
Hjálmarsson og Vilberg
Þráinsson. Vilberg keyrir í
Króksfjarðarnes og Þráinn
keyrir í Gufudalssveit.
Skólabílar koma að skóla
rétt fyrir kl 08:30 og fara frá
skóla kl 15:05 á
mánudögum, þriðjudögum
og miðvikudögum. Kl 14:15
á fimmtudögum og kl 12:55
á föstudögum.

Fyrstu frímínúturnar eru kl
09:50 – 10:00 og eru ætlaðar
til þess að nemendur geti
snætt morgunverð. Aðrar
frímínútur dags eru kl 10:40 –
11:00 og nemendur verja
þeim í útiveru. Klukkan 12:20
– 12:50 er matartími þar sem
nemendum stendur til boða
að snæða heitan mat í
hádeginu. Síðustu frímínútur
dagsins eru kl 14:10 –14:20
og nemendum stendur til
boða inni- eða útivera að
undanskildum fimmtudögum
en þá fara nemendur heim
á þessum tíma og á
föstudögum lýkur skóla kl
12:20.
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Skólareglur, viðurlög og ferli við brotum á þeim eru
samin með hliðsjón af lögum um grunnskóla nr.
91/2008 en þar segir í upphafi 14. greinar.
Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og framkomu
sinni og samskiptum með hliðsjón af aldri og þroska.
Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og
starfsfólks grunnskóla í öllu því sem skólann varðar,
fara eftir skólareglum og fylgja almennum
umgengisreglum í samskiptum við starfsfólk og
skólasystkin.

Það er stefna skólans að leysa öll agavandamál
sem upp koma á farsælan hátt og hefur það
gengið vel á undanförnum árum.
Heimilt er að víkja nemanda úr
kennslustund ef hann hefur valdið
truflun eða brotið á reglum þessum og ekki tekið
tiltali frá kennara en kennara er skylt að fylgja
slíku máli eftir í samráði við skólastjóra. Foreldrar
eru látnir vita ef víkja þarf barni þeirra úr tíma og
hvernig málið hefur verið leyst.
Brot á reglum þessum varða viðurlög, t.d.
áminningu kennara, skólastjóra eða brottrekstri
úr skóla tímabundið að undangengnu ferli því
sem um getur í grunnskólalögum.
Vonandi kemur þó ekki til svo harðra
viðurlaga og fylgjum við þeirri meginreglu að
láta foreldra vita ef barn þeirra brýtur reglur
þessar og hvernig málið hefur verið leyst. Ef
lausn er ófundin leitast allir aðilar við að leysa
málið í sameiningu á sem farsælastan máta.
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Skólareglur
Reykhólaskóla
1.

Í skólanum gilda almennar kurteisisvenjur. Við
komum fram af virðingu hvert við annað. Sama
gildir í öllu starfi á vegum skólans og í
skólabifreiðum.

2.

Við mætum stundvíslega í skólann og með
viðeigandi námsgögn.

3.

Við göngum snyrtilega um skólann.

4.

Við förum vel með eigur skólans.

5.

Við tökum fernur og plast sem við komum með í
skólann aftur með okkur heim.

6.

Reykingar eru óheimilar í skólanum og á
skólalóð.

7.

Skólinn ber ekki ábyrgð á eigum eða öðrum
verðmætum sem nemandi kemur með í
skólann. Þessi regla nær einnig yfir GSM síma,
ipoda, myndavélar og fartölvur.

8.

Nemendum er ekki heimilt að yfirgefa
skólalóðina nema með sérstöku leyfi
starfsmanns.
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Skóladagatal
o Skólasetning er á bókasafni, 22. ágúst kl 08:30
og líkur kl 09:30.
o Fyrsti skóladagur er 22. ágúst og hefst að lokinni
skólasetningu.
o Nám og gleði verður 12. september frá kl 19:00 –
21:00 þar sem námsefni og kennslutilhögun er
kynnt fyrir foreldrum a & forráðamönnum.
o Vikuna 10. -14. september er opin foreldravika
og eru foreldrar hvattir til að láta sjá sig. Þann
14. september er einnig formlegur
sameiningardagur Reykhólaskóla og er
foreldrum og sveitungum boðið að kíkja í
heimsókn.
o Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk eru vikuna 17.
– 21. September.
o Í Reykhólaskóla er þriggja anna kerfi og hefst
önnur önn 5. nóvember og sú þriðja 11. febrúar.
o 30. nóvember er fullveldishátíð í skólanum og
eru foreldrar og aðrir hvattir til að koma.
Foreldrafélagið sér um veitingar
o Dagana 11. mars – 15. mars eru þemadagar í
skólanum.
o 15. mars er árshátíð skólans og eru foreldrar sem
og aðrir hvattir til að mæta. Foreldrafélagið sér
um veitingar.
o Skólaslit verða miðvikudaginn 30. maí ásamt
sýningu á verkum nemenda. Kaffiveitingar í
boði Reykhólahrepps.
o frekari upplýsingar um skólastarfið er vísað í
Skóladagatal Reykhólaskóla 2011 – 2012 sem er
að finna á vef skólans.
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Kennsla &
starfshættir
Starfstími nemenda í grunnskóla skal á hverju skólaári vera
að lágmarki níu mánuðir. Skóladagar nemenda skulu eigi
vera færri en 180. Skipting milli kennsludaga og annarra
skóladaga nemenda er á ábyrgð skólastjóra að höfðu
samráði við skólaráð og að fenginni staðfestingu
skólanefndar.
Skólastjóri ákveður nánari útfærslu vikulegs kennslutíma í
samráði við skólaráð. Við ákvörðun daglegs og vikulegs
starfstíma nemenda í grunnskóla skal þess gætt að hann sé
samfelldur með eðlilegum hléum og fari ekki fram yfir
hæfilegt vinnuálag miðað við aldur nemenda og þroska.
Heimilt er að víkja tímabundið frá vikulegum
lágmarkskennslutíma skv. 2. mgr. 28. gr. laga nr 91/2008 en
nemendum skal þá tryggð viðbótarkennsla sem nemur
frávikinu innan sama skólaárs.

Vikulegur kennslutími hvers
nemanda í grunnskóla skal
að lágmarki vera:
a. 1.200 mínútur í 1.–4. bekk,
b. 1.400 mínútur í 5.–7. bekk,
c. 1.480 mínútur í 8.–10.
bekk.
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Starfstími nemenda
Skólinn hefst kl 08:30 og líkur á
mánudögum, þriðjudögum og
miðvikudögum kl 15:00. Á
fimmtudögum lýkur skóla kl
14:10 og á föstudögum kl 12:50

Viðtalstímar kennara & samkennsla
1. – 2. bekkur eru saman með Steinunni sem umsjónarkennara og
viðtalstími hennar er á þriðjudögum kl 10:00 – 10:40.
3. – 4. bekkur eru saman með Ástu Sjöfn sem umsjónarkennara og
viðtalstími hennar er á þriðjudögum kl 11:00 – 11:40.
5. – 6. bekkur eru saman með Lóu sem umsjónarkennara og
viðtalstími hennar er á mánudögum kl 11:40 – 12:20.
7. – 10. Bekkur eru saman með Kolfinnu Ýr Ingólfsdóttur sem
umsjónarkennara og viðtalstími hennar er á miðvikudögum kl 11:40
– 12:20.
Sérkennslan er kennd af Áslaugu og viðtalstími hennar er á
mánudögum kl 13:30 – 14:10.
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Þjónusta
Stoðþjónusta

Skólasel

Við skólann starfar sérkennari og
þroskaþjálfi sem vinna með
nemendum sem eru með greningar,
fötlun eða almenna námsörðuleika.
Nemendur með greiningar hafa allir
fengið þær frá sérfræðingum
skólans, Greiningar- og ráðgjafastöð
ríkisins eða BUGL (Barna- og
unglingageðdeild Landsspítalans)
Skólasálfræðingur skólans er
Brynjólfur Brynjólfsson. Verksvið
skólasálfræðings er að veita
starfsfólki ráðgjöf vegna erfðleika
nemenda.
Talmeinafræðingur og
sérkennsluráðgjafi skólans er Elmar
Þórðarson. Verksvið
talmeinafræðings er að skima eftir
frávikum í framburði eða málþroska
nemenda.
Skólinn er í samstarfi eins og þurfa
þykir við aðrar stofnanir sem þjónusta
börn. Hægt er að hafa sambandi
við þá utan þess tíma
sem þeir verja í skólanum.
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Skólasel stendur
nemendum í
1. – 6. bekk til
boða að
kostnaðarlausu.
Skólaselið er
starfrækt þegar
upp koma göt í
stundartöflu og
frá því að skóla
líkur og þar til
skólabílar fara.

Skipurit skólans
Sveitarstjórn
Skólanefnd
Skólaráð
Foreldrafélag
Nemendafélag
Nemendarverndarráð

Mennta- &
menninarmálanefnd
Sveitarstjóri

Skólastjóri

Leikskólastig

Staðgengill

Grunnskólastig

Kennarar

Kennarar

Þroskaþjálfar & stuðningsfulltrúar

Skólaliðar & skólabílstjórar
Nemendur
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Nefndir & ráð
Skólanefnd
Í 6. gr grunnskólalaga er kveðið á um að í hverju
sveitarfélagi skal í umboði sveitarstjórnar vera skólanefnd
sem fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög og
reglugerðir ákveða og sveitarstjórn eða sveitarstjórnir kunna
að fela henni. Mennta- og menningarmálanefnd Reykhóla
er skólanefnd sveitafélagsins og ber að starfa eftir lögum
og reglum um skólanefndir.
Líkt og fram kemur í 6. gr grunnskólalaga skulu Skólastjórar,
grunnskólakennarar og foreldrar í sveitarfélagi kjósa hver úr
sínum hópi aðal- og varamann til setu á
skólanefndarfundum með málfrelsi og tillögurétt.
Skólanefnd skal kosin af hlutaðeigandi sveitarstjórn í
upphafi hvers kjörtímabils.
Í Mennta- og menningarmálanefnd (skólanefnd) Reykhóla
kjörtímabilið 2010 – 2014 sitja:
Eiríkur Kristjánsson
Ingvar Samúelsson
Karl Kristjánsson
Áheyrnafulltrúar eru:
Anna Greta Ólafsdóttir skólastjóri.
Steinunn Rasmus fh. kennara grunnskólans.
Katla Tryggvadóttir fh. foreldraf. leikskólabarna.
Hallfríður Valdimarsdóttir fh. foreldraf. grunnskólabarna.
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Nefndir & ráð
Skólaráð

Nemendaverndarráð

Skólaráð Reykhólaskóla
starfar samkv. 8. gr
grunnskólalaga. Ráðið skal
skipa níu einstaklingum til
tveggja ára í senn.
Skólaráð Reykhólaskóla
skólaárin 2012 – 2013 &
2013 – 2014 skipa:
 Anna Greta
 Kolfinna Ýr
 Íris Ósk
 Herdís Erna
 Andrea
 Sindri Júlíus
 Ingimundur Mikael
 Aldís Elín
 Ebba Gunnarsd.

Nemendaverndarráð
fundar mánaðarlega á
starfstíma skólans. Hlutverk
ráðsins er að gæta
hagsmuna nemenda. Í
ráðinu sitja:
 Anna Greta skólastjóri
Áslaug sérkennari
 Þuríður
skólahjúkrunarfr.
 Hildur Jakobína
félagsmálafulltr.

Foreldrafélag
Foreldrafélag
grunnskóladeildar 2012 –
2013 skipa:
 Eyvindur Svanur
 Rebekka Eiríksd.
 Hallfríður
Valdimarsd.
Foreldrafélag
leikskóladeildar 2012 –
2013 skipa:
 Herdís Erna
 Hrönn Valdimarsd.
 Katla Tryggvad.

Nemendaráð
Nemendarráð 2012 -2013
skipa:
 Ingimundur Mikael
 Sindri Júlíus
 Birgir Vestmann
 Elínborg Egilsdóttir
 Grétar Birgir
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Að lokum
Skólinn er vinnustaður nemenda þar sem
verðmætt uppeldi fer fram. Skólinn aðstoðar
því foreldra í uppeldishlutverkinu og er
menntun og velferð nemenda því
sameiginlegt verkefni heimila og skóla.
Samstarfið þarf því að byggjast á
gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti og
samábyrgð.
Nemendur þurfa að vinna ákveðin
verkefni heima. Vinnuafköst og geta
nemenda er mismunandi og ná ekki allir að
ljúka við allt í skólanum. Nemandi er með
ákveðið heimanám á hverjum degi í vetur og
er það misjafnt eftir námsgreinum. Hafið
hugfast að námið byggist einnig mikið á
þjálfun heima fyrir. Nauðsynlegt er að
foreldrar skapi börnum sínum aðstöðu og
næði til heimanáms og brýni fyrir þeim
mikilvægi þess að ljúka jafnóðum við verkefni
sín. Jákvætt viðhorf til heimanáms auðveldar
námið.
Foreldrar eru því hvattir til að fylgjast
vel með heimanámi barnanna og aðstoða
þau við upplýsinga-öflun vaðandi heimanám
ef nemandi hefur verið frá skóla vegna
veikinda eða leyfis. Ef ekki hefur unnist tími til
að klára allt heimanám þá vinsamlegast látið
okkur vita. Vinsamlega hafið samband ef
eitthvað kemur upp á t.d. ef einhverjir
erfiðleikar eru varðandi námið eða vandamál
koma upp í samskiptum nemenda eða í
samkiptum nemenda og kennara.
Með von um farsælt og gott
samstarf,
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Kennarar

