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Rekstur og starfsemi Fjölbrautaskólans við Ármúla er bundinn af lögum og reglugerðum. 

Skólameistara ber að fylgja eftir lögum og reglugerðum sem við eiga hverju sinni. Á 

eftirfarandi vefsíðum má finna lög, reglugerðir og annað efni sem varðar rekstur og 

umgjörð skólans: 
 

https://www.althingi.is/lagasafn/ sem varðar lög  

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/mennta-og-menningarmalaraduneytid/um-

raduneytid/ þar sem aðalnámskrá framhaldsskóla er að finna 

https://www.reglugerd.is/ þar sem reglugerðir er að finna 

https://www.stjornartidindi.is/ er varðar annað almennt efni 

 

Um starfsemi framhaldsskóla er kveðið á um í lögum nr. 93/2008 og gildir þá einu hvort 

um er að ræða fjarnám eða nám í dagskóla. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur 

eftirlitshlutverk með starfsemi framhaldsskóla og metur skólastarfið í heild sinni með 

tvennum hætti. Annars vegar er um að ræða mat sem skólar framkvæma sjálfir (innra mat) 

og hins vegar er um að ræða mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum ráðuneytisins 

eða annara aðila (ytra mat). Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í framhaldsskólum 

er:  

• veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, 

starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda, 

• tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár framhaldsskóla, 

• auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, 

• tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

Opinberir framhaldsskólar þurfa einnig að taka mið af öðrum lögum í allri sinni starfsemi:  

Við ráðningar kennara: Lög nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla: 

https://www.althingi.is/lagas/148c/2008087.html  
 

Námsframboð og inntökuskilyrði í nám fyrir þá sem hafa hlotið litla undirstöðumenntun sbr. 

styttri námsbrautir í dag og fjarnámi: Lög nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu:  

https://www.althingi.is/lagas/148c/2010027.html    

 

Réttindi og skyldur allra starfsmanna skólans: Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins:  https://www.althingi.is/lagas/148c/1996070.html 

 

Samskipti við nemendur á fræðsluskyldualdri (upplýsingaskylda til forráðamanna og 

tilkynningaskylda til fagaðila þar sem við á): Barnaverndarlög nr. 80/2002:  

https://www.althingi.is/lagas/148c/2002080.html  
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Skráning og meðferð gagna er varða skólastarfið: Upplýsingalög nr. 140/2012:  

https://www.althingi.is/lagas/148c/2012140.html  

 

Meðferð mála (t.d. vegna kvartana er varða nám, kennslu og fl.): Stjórnsýslulög nr. 

37/1993:  https://www.althingi.is/lagas/148c/1993037.html  

 

Um störf náms- og starfsráðgjafa: Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009:  

https://www.althingi.is/lagas/148c/2009035.html 

 

Öll starfsemi skólans: Lög um framhaldsskóla nr. 93/2008:  

https://www.althingi.is/lagas/148c/2008092.html  

 

Meðferð og skráning gagna er viðkoma skólanum (t.d. varðveislu prófúrlausna, 

persónulegra gagna er varða nemendur og fl.) Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga: https://www.althingi.is/lagas/148b/2000077.html  

 

Reglugerðir:  

Reglugerð nr. 235/012 um upplýsingaskyldu framhaldsskóla um skólahald, aðra 

kerfisbundna skráningu og meðferð persónuupplýsinga um nemendur:  

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/17758  

Reglugerð nr. 230/2012 um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/17759  

Reglugerð nr. 700/2010 um mat og eftirlit í framhaldsskólum: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/16661  

Reglugerð nr. 105/1990 um framhaldsskóla: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-

raduneytum/mennta--og-menningarmalaraduneyti/nr/645  

Reglugerð nr. 654/2009 um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/15545  

Reglugerð nr. 614/2009 um gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/15601  

Reglugerð nr. 1150/2008 um innritun í framhaldsskóla: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/10529 

Reglugerð nr. 1100/2007 um starfslið og skipulag framhaldsskóla: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/8985  

Reglugerð nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/0326-2016  

Reglugerð nr. 260/2017 um starfstíma framhaldsskóla: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/0260-2017  
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Reglugerð nr. 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/18028  

Reglugerð nr. 762/2010 um námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/16723  

Reglugerð nr. 326/2007 um takmarkanir á tóbaksreykingum: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/heilbrigdisraduneyti/nr/9765  
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