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Innritun og heimsókn í skólann 

Innrita þarf nýja nemendur á Mínum síðum – Rafræn Reykjavík. Ef nemendur eru 

að koma erlendis frá og hafa ekki íslenska kennitölu þarf forráðamaður að hafa 

samband við skólann.  

 

Eftir að nemandi hefur verið samþykktur inn í skólann er fundinn tími þar sem 

nemandi og forráðamaður geta komið og skoðað skólann, veitt upplýsingar um 

stöðu nemandans og fengið upplýsingar um skólastarfið. Skólastjórnandi tekur á 

móti ykkur og umsjónarkennari ef hægt er.  

 

Í heimsókninni eru veittar upplýsingar um: 

 

 skipulag skólastarfsins  

 umsjónarkennara og bekk 

 stundaskrá nemandans  

 upplýsingar um hvar skólaíþróttir eru kenndar, reglur um fatnað 

 hvar heimastofa er staðsett 

 hvar list- og verkgreinastofur eru staðsettar 

 innkaupalista varðandi námsgögn 

 leyfisóskir, veikindi og fjarvistir 

 mötuneyti, mataráskrift, ávaxtaáskrift og nesti 

 frístundaheimilið Turn og Kastala, félagsmiðstöðina Fjörgyn 

 Mentor (lykilorð sent í tölvupósti) 

 myndbirtingar á heimasíðu skólans 

 leshefti sem inniheldur skóladagatal 

 heimasíðu skólans þar sem m.a. má nálgast skólareglur, 

starfsáætlun og stefnu og netföng starfsmanna 

 ákveðinn tími fyrir skólabyrjun 

 

Í heimsókninni er óskað eftir upplýsingum um stöðu nemanda og hvort að þörf 

sé á stoðþjónustu skólans. Einnig er nauðsynlegt að láta vita ef nemandi er með 

ofnæmi, fatlanir eða sjúkdóma sem nauðsynlegt er fyrir starfsmenn skólans að 

vita af. Ef þörf er á stoðþjónustu skólans verður haldinn sérfundur um þau 

málefni með forráðamönnum, umsjónarkennara og deildastjóra sérkennslu. Hann 

hefur samband við skólann sem nemandinn er að koma úr og fær gögn þaðan.  

 

Að hausti eru nýir nemendur 2. – 7. bekkjar kallaðir saman á sérstakan 

kynningarfund fyrir skólasetningu ásamt forráðamönnum þar sem farið verður 

yfir þessi atriði.  

 

Nemendur 1. bekkjar að hausti hefja skólagöngu sína með viðtali við 

umsjónarkennara. Ef þetta er fyrsta heimsókn nemanda í skólann þá fær hann 

stutta leiðsögn um skólann í því viðtali.  

 

 

 

https://rafraen.reykjavik.is/
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Nemendur í 1. bekk 
Að vori áður en 1. bekkur hefst fá öll innrituð börn bréf frá skólanum þar sem 

þeim og foreldrum þeirra er boðið að koma í skólann og dvelja þar í 2 

kennslustundir. Foreldrar fá kynningu á skólanum og nemendur hitta kennara og 

prófa að vera á skólabekk.  

Námskeiðið Skólafærni er haldið í september fyrir foreldra barna í sex ára 

bekkjum skólans. Þar fer fram kynning á námsbókum og fyrirkomulagi 

kennslunnar auk fræðslu um uppeldi, þroska, kennsluaðferðir o.fl.. Nánar má sjá 

upplýsingar um aðlögun 6 ára barna í starfsáætlun skólans. 

 

Skólabyrjun 

Skólastjórnendur sjá um að: 

 upplýsa kennara og aðra starfsmenn um komu nemandans í skólann  

 afla gagna frá fyrri skóla nemanda og koma á skilafundi ef þörf þykir 

 skrá nemandann í hópa í list- og verkgreinum og öðrum námsgreinum eftir 

því sem við á 

 heyra í forráðamanni innan þriggja vikna og athuga hvernig aðlögun 

gengur 

Umsjónarkennari sér um að: 

 að finna tengilið úr hópi samnemanda sem veitir nemanda stuðning og 

hjálpar honum að rata um skólann fyrstu vikuna 

 að sjá til þess að bæta við borði og stól í heimastofu, merkja snaga og 

skúffur, afhenda námsbækur, lykilorð í tölvur og netfang, setja 

nemandann í hópa t.d. í list- og verkgreinum og öðrum greinum sem við á, 

(koma þarf þeim upplýsingum til skólastjóra sem skráir þær í Mentor) 

 koma nauðsynlegum upplýsingum um nemandann til allra þeirra sem 

koma að kennslu hans í skólanum  

 fylgjast vel með líðan nemanda og hafa samband við forráðamenn í fyrstu 

vikunni  

 láta bekkjarfulltrúa foreldra vita um nýjan nemanda þannig að þeir geti 

boðið forráðamenn velkomna og t.d.  bætt þeim á Facebook síðu 

bekkjarins ef við á. 

Skólahjúkrunarfræðingur kemur heilsufarsupplýsingum til umsjónar-kennara og 

deildarstjóra sérkennslu ef þörf er á.  

Á heimasíðu skólans koma fram helstu upplýsingar um skólastarfið 

http://husaskoli.is. Þar eru fréttir úr skólalífinu ásamt myndum, nöfn 

starfsmanna og netföng, viðtalstímar kennara, auk upplýsinga um foreldrafélag 

Húsaskóla. Þar er einnig að finna starfsáætlun, skólanámskrá og matseðla hvers 

mánaðar. Innkaupalistar og skóladagatal er sett á heimasíðuna að vori. 

http://husaskoli.is/

