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Erindisbréf kennara
1. gr.

Kennari, sem ráðinn er til starfa í grunnskóla, skal gegna því samkvæmt lögum, reglugerðum,
aðalnámsskrá grunnskóla, erindisbréfi og kjarasamningum.
Kennari skal ráðinn til starfa af hlutaðeigandi skólayfirvöldum í samræmi við samþykkt um stjórn
sveitarfélags. Ráðning skal einnig vera í samræmi við lög nr. 66/1995 um grunnskóla, lög 72/1996 um
réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla og lög nr. 48/1986 um lögverndun
starfsheita og starfsréttinda grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra.

2. gr.
Á kennara hvílir sú skylda að miðla þekkingu til nemenda og veita hverjum nemanda tækifæri til að
afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði nemenda og frjóa hugsun. Kennara ber að sjá til þess að
sérhver nemandi fái viðfangsefni við hæfi, aðstoða hvern og einn í náminu, hvetja til sjálfstæðra
vinnubragða, hjálpa hverjum og einum að meta stöðu sína í náminu og stuðla að því að hver nemandi
tileinki sér heilbrigðar lífsvenjur.
Kennari skal leitast við að vera nemendum sínum til fyrirmyndar um háttvísi, stundvísi og reglusemi
og gæta trúnaðar við nemendur og virða þann trúnað sem þeir sýna honum. Kennari gæti þagmælsku
um þau einkamál er hann fær vitneskju um í starfi og þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

3. gr.
Kennara ber að annast kennslu og nauðsynlegan undirbúning samkvæmt stundaskrá og sinna öðrum
störfum við grunnskólann sem honum eru falin af skólastjóra enda samræmast þau starfssviði hans.

4. gr.
Í starfi kennara felst meðal annars:
að annast kennslu samkvæmt meginmarkmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans;
að skipuleggja kennslu sína í samræmi við markmið grunnskólalaga og með hliðsjón af þörfum og
þroska nemenda hverju sinni;
að fylgjast með ástundun, framkomu og líðan nemenda og gera skólastjóra og forráðamönnum
nemenda viðvart ef hann telur þörf á;
að fylgjast með aðbúnaði til náms og kennslu og gera skólastjóra viðvart ef umbóta er þörf;
að færa dagbækur reglulega, nemendaskrár, einkunnabækur og aðrar nauðsynlegar skýrslur;
að veita umsjónarkennurum og námsráðgjöfum upplýsingar um námsgengi einstakra nemenda;
að veita foreldrum sem gleggstar upplýsingar um skólann og skólastarfið og gengi viðkomandi
nemanda;
að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi og sýna hverjum og einum virðingu, áhuga og umhyggju;
að hafa jafnrétti nemenda í öllu skólastarfi að leiðarljósi.

5. gr.
Kennara er heimilt að víkja nemanda úr kennslustund ef nemandinn veldur verulegri truflun á kennslu
og lætur ekki skipast við áminningu. Komi til slíks skal kennari tilkynna skólastjóra það og leita eftir
samvinnu við foreldra og sérfræðinga skólans um lausn á málinu.

6. gr.
Erindisbréf þetta er sett samkvæmt 6 gr. laga nr. 72/1996 um réttindi og skyldur kennara og
skólastjórnenda grunnskóla.


