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Forvarnir í VA

 Forvarnarteymi - stefnumótun forvarna í VA

 Samvinna við foreldrafélag VA

 facebooksíða : Foreldrafélag Verkmenntaskóla Austurlands (FOVA)

 Viðtalstími forvarnarfulltrúa – ráðgjöf og viðtöl vegna brota á 
skólareglum

 Áfanginn lífsstíll fyrir nýnema 

 Fræðsla um skaðsemi vímuefna og tóbaks 

 Fræðsla um hreyfingu, mataræði, kynfræðslu, geðheilbrigði o.fl.

 VA - Heilsueflandi framhaldsskóli



Reglur um tóbaksnotkun

 Öll notkun tóbaks í skólanum (þar með talið 
rafsígarettur), á skólalóð eða á viðburðum á vegum 
skólans er bönnuð

 1. brot – viðvörun send í tölvupósti til nemanda og 
forráðamanna

 2. brot – nemandi og forráðamenn kallaðir í viðtal til 
forvarnarfulltrúa

 3. brot – nemandi og forráðamenn í viðtal til 
skólameistara. 

 ATH! Endurtekin brot á skólareglum geta valdið 
brottrekstri



Reglur um áfengisnotkun

 Óheimilt að vera undir áhrifum áfengis og annarra 

vímuefna á viðburðum sem haldnir eru í nafni skólans 

–> “Ölvun ógildir miðann”

 Forráðamenn koma að sækja nemanda undir áhrifum á 

viðburðinn – samvinna við lögreglu

 Eftirfylgni: Málið afgreitt á viðeigandi hátt af skólanum



Af hverju?

 Sterk tengsl milli byrjunaraldurs neyslu og vanda vegna 

neyslu. Slæm áhrif á heilaþroska.

 Áfengismælar – góður árangur! 

 Foreldravakt/rölt – góður árangur!

 Edrúpottur

 VA - heilsuhvetjandi umhverfi 



Foreldrar skipta máli!

 Mikilvægt að:

a) Foreldrar taki skýra afstöðu á móti áfengisdrykkju 

barna sinna

b) Foreldrar útvegi ekki áfengi fyrir börn sín

c) Foreldrar leggi aukna áherslu á dýpri samræður og 

samverustundir  við börnin sín

 Foreldrar geta stutt við félagslíf barna sinna með því 

að taka þátt í foreldrarölti, bjóða upp á heppilegri 

valmöguleika, vera virk í foreldrasamstarfi og 

samstarfi við skólann.



Það vantar alltaf fólk til starfa.
Til að mynda vantar okkur
foreldra í foreldraráð, 
forvarnarteymi og heilsueflandi
framhaldsskóla verkefnið. 
Tökum vel á móti öllum.
Skemmtileg og gefandi vinna ☺



Frekari upplýsingar

 Upplýsingar á heimsíðu www.va.is 

 Facebooksíða Foreldrafélags Verkmenntaskóla Austurlands

 Facebooksíða VA – heilsueflandi framhaldsskóli

 Velkomið að hafa samband með spurningar eða ábendingar

 Viðtalstími forvarnarfulltrúa á fimmtudögum frá kl. 10:20 – 11:00

 Alltaf hægt að senda tölvupóst – salome@va.is eða hringja í síma 477 1620

 Hlakka til samstarfs við ykkur í vetur!


