
 
 
 
Uppeldi til ábyrgðar  
 
Haustið 2015 hófst innleiðing á Uppeldi til ábyrgðar í Vogaskóla. Þá hófst vinna með 
kennurum og starfsmönnum skólans. Gert er ráð fyrir að innleiðing taki 4-5 ár.  
Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga  er hugmyndafræði  sem Vogaskóli hefur verið 
að innleiða síðastliðin tvö til  þrjú ár og notuð er í samskipta og agamálum.  Upphafsmaður 
þessarar nálgunar er Diane Gossen. Uppbyggingin felur í sér aðferðir  sem miða að því að 
kenna börnum og unglingum sjálfstjórn og sjálfsaga, styrkja þá í því að læra af mistökum 
sínum og vaxa af þeim.  Nemendur eru þjálfaðir í því að ræða um tilfinningar sínar og átta sig 
á þörfum sínum. Í uppbyggingarstefnunni er litið svo á að nemendur geti tekið sjálfstæðar, 
siðferðilegar ákvarðanir varðandi eigin hegðun þegar þeir eru lausir  undan skömmum, 
hótunum, sektarkennd eða boðum og loforðum um umbun. Markmiðið er að styrkja 
einstaklinginn í að vera sá sem hann vill vera með hliðsjón af eigin sannfæringu frekar en að 
stjórnast af geðþótta annarra. Til að hjálpa nemendum inn á þessa braut er lögð áhersla á 
spurningar eins og:  „hver viljum við vera? Fyrir hvað viljum við  standa og hvað þurfum við  
að gera til að ná takmarki okkar. 
Aðferðunum er einnig ætlað að styðja starfsmenn skóla við að móta sér skýra stefnu 
varðandi samskipti og agamál. Lögð er áhersla á að starfsmenn skóla þrói með sér 
samstilltar leiðir til að fylgja þeim eftir. Skýr mörk varðandi hegðun eru sett og byggir á þeim 
lífsgildum sem hver bekkur og allur skólinn setur saman. Að fylgja eftir ófrávíkjanlegum 
reglum er ekki hugsað sem refsing eða til að hræða nemendur til hlýðni við reglur heldur er 
það yfirlýsing um að leiðin sem nemandinn valdi sé óásættanleg og nauðsynlegt að taka af 
honum ráðin. Í framhaldinu fær nemandinn tækifæri til að læra af mistökum sínum og það 
aðstoðað til að finna betri leiðir til að byggja sig upp. 
Skólinn vill einnig að stefnan nái eyrum foreldra og í samráði við þá að skapa þannig 
umhverfi að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi 
sínu.  
 
Helstu áhersluþættir eru þessir: 

 Byggir á að ná samstöðu um lífsgildi til að hafa að leiðarljósi og fylgja þeim síðan 

eftir með fáum skýrum reglum. 

 Miðar að því að kenna börnum og unglingum sjálfstjórn og sjálfsaga og læra af 

mistökum í samskiptum. 

 Ýtir undir hæfni til að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum. 

 Gefur innri styrk og aukið sjálfstraust. 

 Þjálfar börn í að vera þau sem þau vilja vera en ekki bara að geðjast öðrum. 

 Ýtir undir umhyggjusamt skólasamfélag. 

 
Meginvinna nemenda í Vogaskóla út frá Uppeldi til ábyrgðar. 
1. Mitt og þitt hlutverk í skólastofunni, í íþróttahúsi, frímínútum, göngum og matsal 

2. Þarfahringurinn 

Umhyggja- Áhrif-Frelsi-Gleði-Öryggi.  

3. Bekkjarsáttmáli. 

4. Reglur í skólanum og hvaða lífsgildi liggja að baki hverri reglu, hvernig 

manneskjur/nemendur viljum við vera 

5. Skýru mörkin – óásættanleg hegðun  

6. Sáttarborðið 



 

Forvarnargildi: 
Þar sem Uppbyggingarstefnan samanstendur af aðferðafræði um hvernig kenna megi 

börnum og ungu fólki sjálfsaga, hvernig það geti horft á sjálft sig sem manneskju og hegðun 

sína í samanburði við umhverfið þá hefur þessi nálgun mikið forvarnargildi. Með því að virkja 

hugmyndafræðina inn í helstu áherslur skólastarfsins styrkjum við sjálfsmynd nemenda. 

Sterk og jákvæð sjálfsmynd er forvörn gegn algengum vandamálum sem nemendur kljást 

gjarnan við, eins og kvíða, skólaforðun, hegðunarerfiðleika, neikvæðar hugsanir og ótta við 

að mistakast. 

Að börn og ungmenni öðlist meiri skilning á gjörðum sínum og hvaða áhrif þær geta haft á 

umhverfi sitt.  

 
Foreldrar bera  ábyrgð á uppeldi barna sinna eins og fram kemur í grunnskólalögum  
(nr. 91/2008 , 19.gr) . Þeir gæta hagsmuna barna sinna og eiga að stuðla að því að þau 
stundi náms sitt. Foreldrum ber að fylgjast með námi barna sinna og styðja við skólagöngu 
þeirra og námsframvindu og stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann og fylgi 
skólareglum. 
Í samræmi við grunnskólalög (nr. 91/2008, 14. gr.) og aðalnámskrá grunnskóla (2011) þá 
hafa nemendur ákveðnar skyldur ekki bara gagnvart eigin námi heldur einnig allri framkomu 
sinni og hegðun í skóla. Þetta á við um ýmsa þætti í umgengni við félaga, starfsfólk og 
fjölmarga aðra sem þeir umgangast innan skóla sem utan. Nemendur bera ábyrgð á 
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 umgengnisreglum í samskiptum við starfsfólk og 
skólasystkin.  (Aðalnámskrá bls. 69) Skólareglur gilda í  skólanum, íþróttahúsum, 
sundstöðum, félagsmiðstöðvum og í öllum ferðum á vegum skólans en auk þess þurfa 
nemendur að fara eftir sérreglum sem gilda á þessum stöðum.  
 

Gildi Vogaskóla eru virðing, samvinna og ábyrgð.  

Skólareglur Vogaskóla endurspegla þessi mikilvægu gildi. 

Markmið skólareglna í Vogaskóla eru að allir nemendur geti þroskað hæfileika sína og séu 
öryggir í öllu starfi á vegum skólans. Viðfangsefni allra í skólasamfélaginu er að byggja upp 
góðan starfsanda og skólabrag þar sem öryggi, vellíðan, heilbrigði og jákvæðni einkenna öll 
samskipti. Enn fremur að stuðla að góðu samstarfi og samráði milli foreldra og skóla um nám 
nemenda, hegðun og samskipti.  
 

Almennar reglur. 

Við í Vogaskóla:  

 sýnum virðingu, kurteisi og tillitsemi 

 leggjum okkur fram við að sinna hlutverki okkar 

 hjálpumst að og vinnum saman 

 förum að fyrirmælum alls starfsfólks 

 göngum vel um húsnæði, búnað, tæki, eigur okkar og annarra 

 notum engin snjall- og spjalltæki nema í samráði við kennara 

 neytum ekki sælgætis, orku- eða gosdrykkja í skólanum nema við sérstök 
tilefni 

 aldrei að yfirgefa skólalóð án leyfis á skólatíma ef við erum í 1. – 7. bekk  



 
 
Viðbrögð ef út af bregður – uppbygging 
Öllum getur orðið á í hegðun, umgengni og samskiptum. Ávallt er farsælast að viðurkenna 
mistök sín, leiðrétta þau og læra af þeim. Reynt er að grafast fyrir um tilgang hegðunarinnar 
sem olli vandræðunum og  hvaða þörfum nemandinn hafi verið að uppfylla með hegðuninni. . 
Nemandanum er  boðið að gera uppbyggingaráætlun og leiðrétta mistök. Nemanda gefst 
tækifæri til að leiðrétta og bæta fyrir brot sitt án þess að viðurlögum sé beitt.. Við síendurtekin 
mistök er málinu vísað til skólastjórnenda.  
 
Skýr mörk – ófrávíkjanlegar reglur 
Sumt er bannað í Vogaskóla, stundum vegna þess að lög kveða á um það. Við í Vogaskóla 
eigum: 

 aldrei að beita ögrunum, andlegu- eða líkamlegu ofbeldi 

 aldrei að koma með eða beita bareflum/vopnum eða eldfærum 

 aldrei að nota, tóbak/rafrettur eða önnur ávana- eða fíkniefni, hvorki í né við 
skólann eða nokkurs staðar þar sem við erum á vegum skólans 

 aldrei að taka myndir án leyfis innan skólans 

 aldrei að taka hluti ófrjálsri hendi 
 

Skýr mörk skapa það öryggi og traust sem er nauðsynlegt skólasamfélaginu. Að framfylgja 
ófrávíkjandi reglum er yfirlýsing um að leiðin sem nemandinn valdi sé óásættanleg og 
nauðsynlegt sé að grípa til aðgerða.  
 
Möguleg viðbrögð ef nemandi fer yfir skýru mörkin 

 hafa samband við foreldra  

 máli vísað til skólastjórnenda 

 foreldrar koma í skólann með nemanda til fundar 

 foreldrar sitja kennslustundir tímabundið 

 gerður er skriflegur samningur milli skóla, nemanda og foreldra. Kennari lætur 
foreldra vita af stöðu mála og ræðir framhaldið 

 nemandi er tekinn tímabundið úr aðstæðum 

 nemandi vinnur í einveru  

 nemandi fær fylgdarmann í frímínútum eða kennslustundum 

 nemanda boðin aðstoð námsráðgjafa eða þjónustumiðstöðvar 

 nemanda vísað heim til næsta dags eða foreldri gert að ná í barn sitt úr 
skólanum 

 nemanda  vísað tímabundið úr skóla (lög nr. 91/2008, 14. gr.)  

 nemandi sem brýtur skólareglur eða almenn lög á ferðalagi á vegum skólans 
verður sendur heim á kostnað foreldra 

 stundaskrá skert tímabundið 

 mál færist yfir til skólayfirvalda borgarinnar eða barnaverndaryfirvalda 

 lögregla kölluð til 

 mál kært til lögreglu 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. Fundað með 

foreldrum

Skólastjóri

Lögbrot?

3. Rannsakar 

málið

Ráðgjafi á 

þjónustumiðstöð

 Menntasvið

5. Tilkynnt til 

Barnaverndar

Barnavernd

8. Vinnur með 

skólastjóra og 

foreldrum

6. Vinnur í málinu

4. Leitað til 

þjónustu-

miðstöðvar

7. Úrræði 

fundið í samráði 

við foreldra

Lögregla

9. Úrskurðar í 

ágreiningsmálum 

Ágreiningur?

2. Tilkynnt til 

lögreglu
já

Nei

 
 
 
 
 
Ef nemandi fer yfir skýru mörkin skal ávallt hafa strax samband við foreldra og boða til fundar 
við fyrsta tækifæri. Fundargerð er skráð. Ef nemandi er rekinn úr kennslustund er honum vísað 
inn á skrifstofu skólans eða til skólastjórnanda þar sem hann þarf að bíða þar til viðkomandi 
kennari getur rætt við nemandann ásamt skólastjórnenda. Komið getur til brottvísunar úr skóla 
án áminningar ef farið er yfir skýru mörkin. Komi brottvísun til framkvæmda eiga nemandi og 
forráðamenn hans rétt á andmælum. Verði ágreiningur milli forráðamanna og skólans varðandi 
málefni nemanda og ekki næst samkomulag getur hvor aðili um sig vísað málinu til 
fræðsluyfirvalda. 

Starfsmaður sem verður var við brot á skólareglum eða fær tilkynningu um það kemur 
upplýsingum á framfæri við umsjónarkennara.  
Hafi nemandi hegðað sér með þeim hætti að erfitt sé fyrir starfsmenn skólans að treysta honum 
til að fylgja reglum verður honum mögulega meinuð þátttaka í skólaferð eða óskað eftir því að 
foreldri komi með í ferðina.  
 


