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Ný menntastefna 

• Setning laga árið 2008  
  um leikskóla (nr. 90/2008) 
  um grunnskóla (nr. 91/2008)  
  um framhaldsskóla (nr. 92/2008)  
  um menntun og ráðningu (nr. 87/2008) 
• Fjölmargar reglugerðir við lögin,  
• Nýjar aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla 1. ágúst 2011, (grunnþættir) 
• Skólastefna sveitarfélaga 
• Skólanámskrár  
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Mikilvægar reglugerðir við menntalögin 

• Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 
við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð 
í grunnskólum nr. 584/2010 

• Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 
skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 
1040/2011 

• Reglugerð um skólagöngu fósturbarna í 
grunnskólum (2012) 
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 Inntak og markmið sérfræðiþjónustu 
 

• 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.  

• Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að 
kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 
félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.  

• 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. 
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6. gr. Samhæfing sérfræðiþjónustu 
 

• Sveitarfélög skulu hafa frumkvæði að samstarfi 
sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélaga við aðila 
sem annast sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði 
á vegum ríkisins vegna einstakra nemenda.  

• Skólastjórar skulu hafa frumkvæði að samstarfi við 
sérfræðiþjónustu sveitarfélags, félagsþjónustu, 
barnaverndaryfirvöld og heilbrigðisþjónustu innan 
sveitarfélagsins vegna málefna einstakra nemenda 
með sérþarfir og langvinn veikindi. 
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Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 
skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011 

• Ábyrgð nemenda með hliðsjón af aldri og 
þroska og aðstæðum. 

– Réttindi og skyldur aðila skólasamfélagsins í allri 
starfsemi á vegum skóla,  

– skólabragur,  

– samskipti í skóla,  

– skólareglur og málsmeðferð vegna brota á þeim.  
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Markmið reglugerðarinnar er að 
• nemendur geti notið bernsku sinnar í skólastarfi,  
• stuðla að ábyrgð nemenda á eigin námi, hegðun og 

samskiptum,  
• allir í skólasamfélaginu kappkosti í sameiningu að 

stuðla að og viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum 
skólabrag,  

• stuðla að góðu samstarfi og samráði milli foreldra og 
skóla um nám nemenda, hegðun og samskipti 

• haldið sé uppi námsaga,  
• hver grunnskóli setji sér skólareglur með skýrum 

viðbrögðum 
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Starf grunnskóla gegn einelti 
 

• Allir skólar skulu hafa heildstæða stefnu fyrir 
skólann til að fyrirbyggja og bregðast við 
líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi og 
félagslegri einangrun.  

• Skólar skulu setja sér aðgerðaáætlun gegn 
einelti með virkri viðbragðsáætlun til að takast 
á við eineltismál í skólanum.  

• Fagráð í eineltismálum á landsvísu 
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Líkamlegt inngrip í mál nemenda vegna 
óásættanlegrar og/eða skaðlegrar hegðunar 

 • Áréttað er að starfsfólki skóla er óheimilt að beita 
líkamlegum refsingum og líkamlegu inngripi í refsingarskyni.   

• Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér 
hættu þá ber starfsfólki skylda til að bregðast tafarlaust við 
slíku með líkamlegu inngripi til að stöðva nemanda.  

• Skólastjóri getur synjað nemanda um að sækja skóla þegar 
rökstuddur grunur leikur á að hann sé undir áhrifum 
vímuefna á skólatíma.  

• Í hverjum grunnskóla skulu vera til verklagsreglur unnar af 
starfsfólki skóla vegna tilvika þegar nauðsynlegt er að grípa 
til tafarlausra aðgerða. 

• Sambandi íslenskra sveitarfélaga er heimilt að útbúa 
leiðbeinandi verklagsreglur fyrir skóla. 
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Reglugerð um skólagöngu 
fósturbarna í grunnskólum 

 

• Starfshópur hefur unnið að samningu reglugerðar 
um skólagöngu fósturbarna í vetur með fulltrúum 
frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
innanríkisráðuneyti, velferðarráðuneyti, Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og 
Barnaverndarstofu.  

• Reglugerð í útgáfuferli eftir víðtækt samráð. 
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Markmið reglugerðarinnar 

 

• Að tryggja skólagöngu fósturbarna í því 
sveitarfélagi sem þau dveljast og  jafnframt að 
skilvirkt verklag, greið samskipti og góð 
samvinna sé milli sveitarfélaga um fagleg og 
fjárhagsleg málefni vegna skólagöngu barna 
sem reglugerðin tekur til.  
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Skyldur sveitarfélaga 

• Sveitarstjórn er skylt að sjá til þess að skólaskyld 
börn, sem ráðstafað hefur verið í fóstur til 
fósturforeldra sem eiga lögheimili í 
sveitarfélaginu, njóti skólavistar í grunnskóla til 
jafns við önnur börn í sveitarfélaginu. 

• Fræðsluyfirvöld í sveitarfélögum í samstarfi við 
barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur 
skulu eiga með sér náið samstarf í tengslum við 
flutning barns á milli skóla vegna 
fósturráðstöfunar. 
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Sjónarmið við val á fósturheimili  
 • Þegar tillaga barnaverndarnefndar um val á 

fósturheimili liggur fyrir, en áður en barni er 
ráðstafað í fóstur, skal nefndin láta kanna 
aðstæður til menntunar í samráði við 
skólayfirvöld í fyrirhuguðu viðtökusveitarfélagi 
og leggja mat á möguleika viðkomandi 
grunnskóla og sérfræðiþjónustu 
viðtökusveitarfélags til að koma til móts við 
þarfir barnsins.  
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Um framkvæmd könnunar 
• Ef ætla má eftir könnun á aðstæðum að ekki sé að óbreyttu 

unnt að koma til móts við þarfir  barns ber 
barnaverndarnefnd og skólayfirvöldum í 
viðtökusveitarfélagi að skoða í sameiningu hvernig  unnt sé 
að ráða bót á þeim í tengslum við fyrirhugað fóstur. Reynist 
það ekki mögulegt innan ásættanlegs frests skal 
barnaverndarnefnd meta aðra kosti sem betur geti mætt 
þörfum barnsins, þ.m.t. um skólagöngu, nema sýnt þyki að 
aðrir þættir, svo sem skyldleiki eða tengsl fósturforeldris við 
barn, vegi afgerandi þyngra á metum.  

• Að lokinni könnun og mati skv. þessari grein tekur 
barnaverndarnefnd eða starfsmenn hennar, endanlega 
ákvörðun um ráðstöfun barns á fósturheimili.  
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Innritun fósturbarna í grunnskóla 

• Í tengslum við innritun fósturbarns í grunnskóla 
skulu fulltrúar barnaverndaryfirvalda  og 
fræðsluyfirvalda lögheimilissveitarfélags og 
fulltrúar sömu aðila viðtökusveitarfélags fara 
sameiginlega yfir  hagi og þarfir barnsins á meðan 
fóstur varir.   

• Óheimilt er að fresta innritun og skólagöngu 
barns í grunnskóla þótt ágreiningur kunni að vera 
milli sveitarfélaga um stuðningsþörf eða ábyrgð á 
kostnaði við skólagöngu þess.  
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Móttökuáætlun 

• Hver grunnskóli sem tekur á móti fósturbörnum 
skal í samræmi við almenna móttökuáætlun skóla 
eða sveitarfélags móta áætlun um innritun og 
móttöku fósturbarna og kennslu þeirra og skal 
hún liggja fyrir eins fljótt og frekast er unnt, með 
hliðsjón af 16. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla. 
Séu fósturbörnin með sérþarfir skal einnig hafa 9. 
gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 
585/2010 til hliðsjónar vegna 
einstaklingsáætlunar og aðlögunar. 
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Ábyrgð á kostnaði 
 • Almennur kostnaður vegna skólagöngu barna sem 

reglugerð þessi tekur til skal greiddur af því sveitarfélagi 
sem ráðstafar barni í fóstur, á meðan fósturráðstöfunin 
varir, á grundvelli viðmiðunarfjárhæða sem Samband 
íslenskra sveitarfélaga gefur út, nema um annað hafi verið 
samið. 

• Viðbótarkostnaður vegna skólaaksturs og sérstaks stuðnings 
sem fósturbarni er nauðsynlegur, greiðist einnig af 
sveitarfélagi sem ráðstafar barni í fóstur, að því leyti sem 
hann fæst ekki greiddur af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.  

• Skulu sveitarfélög ganga frá skriflegu samkomulagi um þær 
greiðslur. Ef tilefni er til getur hvort sveitarfélag óskað eftir 
endurskoðun samkomulags. 
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Meðferð ágreiningsmála. Úrskurðarnefnd 
 • Mennta- og menningarmálaráðherra skipar 

þriggja manna úrskurðarnefnd til fjögurra ára í 
senn sem heimilt er að vísa til ágreiningsmálum 
milli sveitarfélaga um stuðningsþörf og kostnað 
samkvæmt reglugerð þessari.  

• Ráðherra skipar formann nefndarinnar án 
tilnefningar en Samband íslenskra sveitarfélaga 
og Barnaverndarstofa tilnefna hvort einn fulltrúa.  
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