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SKYLDUR OG ÁBYRGÐ SKÓLANEFNDA

Björk Ólafsdóttir
Verkefnisstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga

ÁBYRGÐ SVEITARFÉLAGA SKV. 5. GR. LAGA UM
GRUNNSKÓLA OG 4. GR. LAGA UM LEIKSKÓLA
Sveitarfélög bera ábyrgð á:
• Heildarskipan skólahalds
• Þróun einstakra skóla
• Húsnæði og búnaði
• Sérúrræðum og sérfræðiþjónustu
• Samstarfi skóla við aðila utan hans og samstarfi
milli skóla
• Að tryggja börnum í sveitarfélaginu skólavist
(fræðsluskylda grunnskólabarna)
• Að setja stefnu um skólahald
• Mati, eftirliti og öflun og miðlun upplýsinga

MARKMIÐ MATS OG EFTIRLITS
• Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við
ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
• Tryggja að réttindi nemenda séu virt og þeir fái
þá þjónustu sem þeir eiga rétt á skv. lögum
• Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess
og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla,
viðtökuskóla, foreldra og nemenda
• Auka gæði skólastarfs og stuðla að umbótum

ÁBYRGÐ SKÓLANEFNDA Á MATI OG EFTIRLITI
• Fylgjast með að skólar meti kerfisbundið innra
starf og vinni áætlanir um umbætur
• Fylgja umbótaáætlun skóla eftir
• Sjá til þess að áætlanir um umbætur í kjölfar
ytra mats sveitarfélags og/eða ytra mats
mennta- og menningarmálaráðuneytis séu
gerðar og þeim fylgt eftir
• Að hafa eftirlit með að ákvæði laga og reglugerða séu uppfyllt og gera tillögur um úrbætur

MEGINHLUTVERK SKÓLANEFNDAR
1. Sjá til þess að öll skólaskyld börn sem rétt eiga
á skólavist í sveitarfélaginu njóti lögboðinnar
fræðslu
2. Að fylgjast með framkvæmd náms og kennslu
í sveitarfélaginu og gerð skólanámskrár og
gera tillögur til skólastjóra og/eða
sveitarstjórnar um umbætur í skólastarfi,
3. Að staðfesta starfsáætlun skóla ár hvert og
skólanámskrá einstakra skóla

MEGINHLUTVERK SKÓLANEFNDAR
4. Að fylgjast með og stuðla að því að
nemendum og skólum sé tryggður aðgangur
að sérfræðiþjónustu
5. Að sjá til þess að jafnan sé fyrir hendi
viðeigandi húsnæði fyrir kennslu og annar
aðbúnaður þ.m.t. útivistar- og leiksvæði
nemenda
6. Að hafa eftirlit með að ákvæði laga og
reglugerða séu uppfyllt og gera tillögur til
sveitarstjórnar um úrbætur

MEGINHLUTVERK SKÓLANEFNDAR
7. Að stuðla að tengslum og samstarfi leikskóla
og grunnskóla annars vegar og grunnskóla og
framhaldsskóla hins vegar

Verksvið skólanefndar kemur fram í: 6., 8., 14.,
20., 28., 29., 41., 45., 46. og 47. gr. grunnskólalaga og í 4., 11., 14., 28. og 30 gr. leikskólalaga
Reglur nr. 656/2009 skilgreina hlutverk skólanefndar varðandi fyrirkomulag skólaaksturs

YFIRLIT YFIR SKYLDUR OG ÁBYRGÐ
SKÓLANEFNDA
Dregur fram þætti grunnskólalaga sem
sveitarfélög/sveitarstjórnir og skólanefndir í
umboði þeirra eru ábyrg fyrir
Aðgengilegt á heimasíðu sambandsins á slóðinni:
• http://www.samband.is/media/mat-ogrannsoknir-a-skolastarfi/Yfirlit-yfir-skyldur-ogabyrgd-skolanefnda.pdf

