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Handbók um varnir gegn brotthvarfi nemenda 
 

Verk - atburður Tími Nánari lýsing Ábyrgð 

    

Ráðning í störf utan 
kennslu 
 
Aðgerðaáætlun 
Skólasamningur 
Starfsmannakönnun 
 

Sumar Forvarnarfulltrúi 
Félagsmálafulltrúar 
Umsjón með útskriftarhópi 
Markmið og aðgerðir (sett á heimasíðu, kynnt á 
kennarafundi). 

Rektor 
 
 

Haustönn    

Kennarafundur 
 
 
 

Ág. Lýsa stefnu skólans um  námsfyrirkomulag og 
námsmat.  (Building Learning Power) 
Fyrirkomulagið eykur lýkur á að nemendur nái 
árangri í námi. Glærusafn á almennu drifi 
skólans. 
 

Konrektor 

    

Fundur með 
nemendafélagi 
Videohópur 

Ág. Umræða um að sem flestir beri ábyrgð í 
félagsstarfi.   
Ábyrgð á einstaka viðburðum á ákveðum dögum 
t.d. dagur gegn einelti. 
Forvarnir á göngum skólans 

Kennslustjóri  
Félagsmála 
fulltrúar 

Námsaðferðir Ág. Áfangi fyrir nemendur með greiningu á lestrar- 
og/eða stærðfræðierfiðleikum 

Náms- og 
starfsráðgjafar 
Konrektor 

Móttaka nýrra 
starfsmanna 
 

Ág. Námsfyrirkomulag og seigla 
Kynning á starfsemi náms-og starfsráðgjafa 

Konrektor 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Íslenskukennsla fyrir 
tvítyngda 
 
Lýðræðisvitund og 
siðferði 
 

Ág. Nemendur sem eiga foreldra sem tala erlent 
tungumál. 
 
Námsefni um seiglu 

Konrektor 
Kennslustjóri 
Kennarar  
áfangans 

Mætingar 
Foreldra- nemendaviðtöl 

Ág. Mætingaruppgjör eftir 10 daga í kennslu. 
Bréf sent forráðamönnum og nemendum um 
mætingar undir 85%, reglur skólans og aðgerðir 
vegna slakrar mætingar.  Hvatningarviðtöl.  
Ábyrgð nemenda. Eyðublað 
Rætt á fundi um nemendamál. 

Kennslustjóri 
Mætinga 
stjóri 

Nýnemadagur Sept. Nýnemadagur  Skólafélag MS 
stjórnendur  
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Fundur um nemendamál 
 
 
 

Sept. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Fundur með foreldrum 
nýnema 

Sept. Kynna námsumhverfi. Innu, námsnet.  
Námsframboð. Mætingar nemenda og ábyrgð 
foreldra. Seigla. Náms- og starfsráðgjafar kynna 
starfsemi sína og segja frá hópráðgjöf og fjalla 
helstu ástæður brotthvarfs. 

Stjórnendur 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Fundur með foreldraráði Sept. Umfjöllun um brotthvarf á aðalfundi 
foreldrafélags 

Kennslustjóri 

Mætingar 
Foreldra- nemendaviðtöl 

Sept. Mætingaruppgjör eftir 5 vikur í kennslu á 
haustönn 
Bréf sent forráðamönnum og nemendum um 
mætingar undir 85%, reglur skólans og aðgerðir 
vegna slakrar mætingar.  Hvatningarviðtöl.  
Ábyrgð nemenda. Eyðublað 
Rætt á fundi um nemendamál. 

Kennslustjóri 
Mætinga 
stjóri 

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Okt. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Miðannarmat Okt. Nemenda sem gengur illa í þremur greinum eða 
fleirum er boðið til viðtals við náms- og 
starfsráðgjafa sem aðstoðar hann við að finna 
leiðir til að bæta námsárangur. 
 

Konrektor 
Kennarar 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Mætingar 
Foreldra- nemendaviðtöl 

Okt. Mætingaruppgjör eftir 6 vikur í kennslu á 
haustönn 
Bréf sent forráðamönnum og nemendum um 
mætingar undir 85%, reglur skólans og aðgerðir 
vegna slakrar mætingar.  Hvatningarviðtöl.  
Ábyrgð nemenda. Eyðublað 
Rætt á fundi um nemendamál. 

Kennslustjóri 
Mætinga 
stjóri 

Námstækninámskeið Okt. Námskeið í boði fyrir alla nemendur Náms- og 
starfsráðgjafar  

Námskeið tengd kvíða Okt. Námskeið í boði fyrir alla nemendur Náms- og 
starfsráðgjafar 

Ég þori - seigla Okt. Sjálfstyrkingarnámskeið þar sem m.a. er fjallað 
um seiglu. Í boði fyrir alla nemendur. 

Náms- og 
starfsráðgjafar 

Hópráðgjöf.  
Námskeið í boði fyrir 
nemendur fyrir áramót 

Okt. Watch stuðningskerfið.  Auglýst fyrir alla 
nemendur en náms- og starfsráðgjafar kynna 
sérstaklega fyrir nemendum þegar þeir koma til 

Náms- og 
starfsráðgjafar  
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að kynna starfsemi sína í áfanganum Lýðræði og 
siðferði. Námskeiðið stendur yfir í 6 - 8 vikur. 

Risk Detector 
 

Okt. Fyrirlögn spurningalista Kennslustjóri 
Náms- og 
starfsráðgjafar  

Úrvinnsla Risk Detector Okt. Þegar náms- og starfsráðgjafi hefur skoðað 
niðurstöður er tekin ákörðun um næsta skref. 
Nemendum er boðið að koma í viðtal.  
Viðtalsformið, Persónuprófíll. 

Náms- og 
starfsráðgjafar  

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Nóv. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Brotthvarf  Nóv Hringt til nemenda sem hætt hafa í skólanum. 
Viðtalsform 

Kennslustjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

8. nóvember. Dagur gegn 
einelti 

 Einelti er ekki liðið innan skólans.  Stjórnendur 

Sérúrræði - námshraði Nóv. Nemendur undir 85% mætingu. Ákvörðun um 
hvort nemandi skal taka tvo eða þrjá áfanga á 
næstu önn ásamt íþróttum. 

Rektor  
Kennslustjóri 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Vetrarönn    

Móttaka nýrra 
starfsmanna 
 

Nóv. Námsfyrirkomulag og seigla 
Kynning á starfsemi náms-og starfsráðgjafa 

Konrektor 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Íslenskukennsla fyrir 
tvítyngda 
 

Nóv. Nemendur sem eiga foreldra sem tala erlent 
tungumál. 
 

Konrektor 
Kennslustjóri 
Íslensku- 
kennarar 
 

 
 
Lýðræðisvitund og 
siðferði 
 

Nóv.  
 
Námsefni um seiglu 
Kynna þjónustu og hópráðgjöf sérstaklega 

Kennarar 
áfangans 
líðræðisv. og 
siðverði 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Des. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Mætingar Des. Mætingaruppgjör eftir 10 daga í kennslu. Kennslustjóri 
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Foreldra- nemendaviðtöl Bréf sent forráðamönnum og nemendum um 
mætingar undir 85%, reglur skólans og aðgerðir 
vegna slakrar mætingar.  Hvatningarviðtöl.  
Ábyrgð nemenda. Eyðublað 
Rætt á fundi um nemendamál. 

Mætinga 
stjóri 

Fundur með foreldrum 1. 
árs nemenda. 

Jan. Val á námslínu og listgrein, Nemendur ákveða 
lengd náms til stúdentspróf og val á annarri 
sérhæfingu. Umjöllun um seiglu og úthald og 
hvernig foreldrar geta aðstoðað nemendur í 
framhaldsskóla.  

Stjórnendur og 
náms- og 
starfsrágjafar 
Námskrárstjóri 

Mætingar Jan. Mætingaruppgjör eftir 5 kennsluvikur. 
Nemendur undir 85% mætingu boðaðir 
sérstaklega á fund hjá 
kennslustjóra/mætingastjóra. Hvatningarviðtöl 

Mætingastjóri 
Kennslustjóri 

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Jan. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Miðannarmat Feb. Nemenda sem gengur illa í þremur greinum eða 
fleirum er boðið til viðtals við náms- og 
starfsráðgjafa sem aðstoðar hann við að finna 
leiðir til að bæta námsárangur. 

Konrektor 
Náms- og 
starfsráðgjafar 
Kennarar 

Mætingar Feb. Mætingaruppgjör eftir 6 kennsluvikur. 
Nemendur undir 85% mætingu boðaðir 
sérstaklega á fund hjá 
kennslustjóra/mætingastjóra. Hvatningarviðtöl. 
Rætt á fundi um nemendamál. 

Mætingastjóri 
Kennslustjóri 

Sérúrræði - námshraði Feb. Nemendur undir 85% mætingu. Ákvörðun um 
hvort nemandi skal taka tvo eða þrjá áfanga á 
næstu önn ásamt íþróttum. 

Rektor  
Kennslustjóri 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Vorönn    

Móttaka nýrra 
starfsmanna 

 

Feb. Námsfyrirkomulag og seigla 
Kynning á starfsemi náms-og starfsráðgjafa 

Konrektor 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Feb. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Mætingar Mar. Mætingaruppgjör eftir 10 daga af vorönn 
Bréf sent forráðamönnum og nemendum um 
mætingar undir 85%, reglur skólans og aðgerðir 

Mætingastjóri 
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vegna slakrar mætingar.  Hvatningarviðtöl.  
Ábyrgð nemenda. Eyðublað 
Rætt á fundi um nemendamál 

Námskeið tengd kvíða Mar. Námskeið í boði fyrir alla nemendur Náms- og 
starfsráðgjafar  

Ég þori - seigla Mar. Sjálfstyrkingarnámskeið þar sem m.a. er fjallað 
um seiglu. Í boði fyrir alla nemendur. 

Náms- og 
starfsráðgjafar  

Hópráðgjöf.  
Námskeið í boði fyrir 
nemendur eftir áramót. 

Mar. 
 

Watch stuðningskerfið.  Auglýst fyrir alla 
nemendur en náms- og starfsráðgjafar kynna 
sérstaklega fyrir nemendum þegar þeir koma til 
að kynna starfsemi sína í áfanganum Lýðræði og 
siðferði. Hópráðgjöf stendur yfir í 6 - 8 vikur. 

Konrektor 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Mar. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Mætingar Mar. Mætingaruppgjör eftir 5 kennsluvikur. 
Nemendur undir 85% mætingu boðaðir 
sérstaklega á fund hjá 
kennslustjóra/mætingastjóra. Hvatningarviðtöl. 
Rætt á fundi um nemendamál. 

Kennslustjóri 
Mætingastjóri 

Miðannarmat Mar. Nemenda sem gengur illa í þremur greinum eða 
fleirum er boðið til viðtals við náms- og 
starfsráðgjafa sem aðstoðar hann við að finna 
leiðir til að bæta námsárangur. Rætt á fundi um 
nemendamál. 

Konrektor 
Náms- og 
starfsráðgjafar 
Kennarar 

Mætingar Mar. Mætingaruppgjör eftir 6 kennsluvikur. 
Bréf sent forráðamönnum og nemendum um 
mætingar undir 85%, reglur skólans og aðgerðir 
vegna slakrar mætingar.  Hvatningarviðtöl.  
Ábyrgð nemenda. Eyðublað 
Rætt á fundi um nemendamál 

Mætingastjóri 

Brotthvarf Ap. Hringt til nemdenda sem hætt hafa í skólanum. 
Viðtalsform.  

Kennslustjóri 
Náms- og 
starfsráðgjafar 

Fundur um nemendamál 
 
 
 

Ap. Fundur um nemendamál þar sem fundin er 
lausn á séraðstæðum nemenda. 
Fundur sem þessi er haldinn hálfsmánaðarlega.  

Rektor 
Konrektor 
Kennslustjóri  
Mætingastjóri 
Náms- og  
starfsráðgjafar 

Sérúrræði - námshraði Maí Nemendur undir 85% mætingu. Ákvörðun um 
hvort nemandi skal taka tvo eða þrjá áfanga á 
næstu önn ásamt íþróttum. 
 

Rektor 
Kennslustjóri 
Náms- og 
starfsráðgjafar  


