
 

Siðareglur kennara 
1. Menntar nemendur. 

2. Eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og 

menningu. 

3. Sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju. 

4. Skapar góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi. 

5. Hefur jafnrétti að leiðarljósi. 

6. Vinnur gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. 

7. Kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra. 

8. Gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann 

fær vitneskju um í starfi sínu. 

9. Viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana. 

10. Vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt. 

11. Sýnir öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. 

12. Gætir heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar. 

Starfslýsing kennara 

Grunnskólakennari 
Við Bíldudalsskóla starfa 4 kennarar. Kennarar sem ráðnir eru til starfa í grunnskóla gegna því starfi 

samkvæmt lögum, reglugerðum, aðalnámskrá grunnskóla og kjarasamningum. Siðareglur fyrir kennara 

voru samþykktar árið 2002 og hafa kennarar þær reglur að leiðarljósi í sínu starfi. Grunnskólakennari 

hefur réttindi og sinnir störfum grunnskólakennara í samræmi við lög, aðalnámskrá og skólanámskrá. 

Umsjónakennari 
Umsjónakennari uppfyllir skilyrði sem grunnskólakennari og hefur umsjón með nemendum í 

bekk/námshópi. Hver nemandi skal hafa einn umsjónarkennara (sbr. lög nr. 91/2008 13 gr.) 

Umsjónarkennarar gegna veigamiklu hlutverki í sambandi við velferð nemenda í skólanum. Samkvæmt 

13. grein grunnskólalaga skal umsjónarkennari fylgjast náið með námi og þroska nemenda sinna, líðan 

og almennri velferð, leiðbeina þeim í námi og starfi, aðstoða og ráðleggja þeim um persónuleg mál og 

stuðla að því að efla samstarf skóla og heimila. Umsjónarkennari gætir hagsmuna umsjónarnemenda 

sinna innan skólans, er tengiliður við sérgreinakennara, sérfræðinga og heimili. Hann er upplýsingaaðili 

sem miðlar til nemenda upplýsingum og hefur samband við foreldra/forráðamenn eftir því sem þörf er 

á ásamt skipulögðum samtalsdögum. 

Leiðbeinandi 1 
Hefur öðlast heimild til að kenna nemendum skv. undanþágu  

Leiðbeinandi 2  
Hefur öðlast heimild til að kenna nemendum skv. undanþágu og hefur leikskólakennarapróf, 

þroskaþjálfapróf eða annað formlegt próf sem nýtist í starfi.  

Bíldudalsskóli 
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Faggreinakennari / Sérgreinakennari / Skólasafnskennari 
Uppfyllir skilyrði sem grunnskólakennari og hefur á hendi faggreina- og/eða sérgreinakennslu eða 

skólasafnskennslu sem nemur a.m.k. 50% af starfi viðkomandi.  

Sérkennari uppfyllir skilyrði sem grunnskólakennari og hefur á hendi sérkennslu skv. skilgreiningu 

2.gr. reglugerðar nr. 585/2010 um sérkennslu sem nemur a.m.k. 50% af starfi. 

 

 


