
 

   

Umsókn um áramótaútskrift í 10. bekk*  

- við annaskipti í nóvember  

  

Nafn: _____________________________________________________ Bekkur: ____________________  

  

Sækir hér með um að fá að útskrifast um næstu áramót úr Vallaskóla og hefja að fullu framhaldsskólanám í  

Fjölbrautaskóla Suðurlands, samkvæmt þeim stöðlum sem settir eru fram af hálfu Vallaskóla svo uppfylla megi sem 

best skilyrði grunnskólalaga nr. 91 frá árinu 2008 en þar stendur í grein 32:  

   

Skólastjóri metur hvort nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber ábyrgð á útskrift hans úr grunnskóla. Heimilt er að 
útskrifa nemanda úr grunnskóla áður en tíu ára skyldunámi er lokið, enda uppfylli nemandi námskröfur grunnskóla í 
samræmi við lokamarkmið aðalnámskrár. Í aðalnámskrá grunnskóla skal nánar kveðið á um útfærslu þessarar 
greinar. Ákvörðun skólastjóra í þessu efni lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga. Foreldri getur kært synjun um útskrift úr 
grunnskóla samkvæmt þessari grein eftir fyrirmælum 47. gr.  
  

  

Staðlar Vallaskóla eru eftirfarandi og taka mið af viðmiðum sem settar eru fram í almenna hluta Aðalnámsskrár 
grunnskóla. Svarið svo könnun aftan á blaðinu:  
   

1. Nemandinn verður að hafa einkunnina B+ eða A í öllum bóklegum kjarnagreinum að vori í 9. bekk (íslensku, 

stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði). Undanþága frá þessu er skoðuð ef nemandinn hefur 

eitt fag undir B+ og heldur góðri stöðu einkunnarlega í 10. bekk, tímabilið ágúst-desember. Að auki er gerð krafa 

um að nemandi hafi lokið sundstigi 10. bekkjar.  

  

2. Nemandinn verður að halda dampi náms- og félagslega í 10. bekk tímabilið ágúst-desember (hafi stundað nám sitt 

samviskusamlega), og náð ágætiseinkunn í íslensku, stærðfræði og ensku. Það er skoðað í hverju tilviki fyrir sig.  

  

3. Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 9. bekk skoðaðar og hafðar til hliðsjónar í matinu.  

  

4. Nemandinn verður, samkvæmt mati skólastjórnenda og kennara, að vera líklegur til að geta fótað sig í breyttu 

umhverfi náms- og félagslega enda má gera ráð fyrir auknu álagi sem standast þarf frá upphafi (hafa félagslegan 

þroska).  

  

5. Nemandinn þarf að skila inn undirskrifuðu samþykki foreldra sinna um að þeir heimili nemandanum að útskrifast 

fyrr úr grunnskóla.  

  

6. Nemandinn verður að hafa undir höndum undirskrifað samþykki skólastjóra Vallaskóla um að hann hafi útskrifast 

lögum samkvæmt, ásamt einkunnaskírteini.  

  

7. Nemandinn tekur þátt í vorútskrift bekkjarfélaga sinna og er með á bekkjarmynd.  

 
*Uppfært í nóvember 2016 



 

Mat á útskrift (áramótaútskrift í 10. bekk) 

  

a) Nemandinn er með B+ eða A í öllum bóklegum greinum að vori í 9. bekk (eitt fag má vera undir viðmiðinu)  

  

   Já     Nei    

Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  

  

b) Nemandinn hefur lokið sundstigi 10. bekkjar  

  

   Já     Nei    

Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  

  

c) Nemandinn hefur haldið dampi náms- og félagslega í 10. bekk, tímabilið ágúst-desember – skólamat í öllum 

skyldunámsgreinum telst fullnægjandi við annaskipti í nóvember (haustönn)  

  

   Já     Nei     
Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  

  

d) Nemandinn býr yfir almennri samskipta- og félagsfærni  

  

   Já     Nei    

Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  

  

e) Niðurstöður samræmdra könnunarprófa að vori í 9. bekk? Mæla þær með útskrift?  

  

   Já     Nei    

Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  

  

f) Hefur nemandinn fengið ráðgjöf hjá námsráðgjafa eða annarri sérfræðiþjónustu?  

  

   Já     Nei    

Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  

  

g) Telur umsjónarkennari útskrift ráðlega (stutt af umsögnum annarra kennara nemandans)?  

  

   Já     Nei    

Skýringar:______________________________________________________________________________________  

  
Umsjónarkennari skal skila útfylltu eyðublaði til deildarstjóra eftir foreldraviðtal í nóvember.  


