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Kæri viðtakandi! 

 

Um leið og við viljum bjóða þig velkominn/velkomna til starfa hjá Vinnuskóla 

Akureyrarkaupstaðar viljum við upplýsa þig um að starfstímabil þitt stendur frá 11.júní-

14.ágúst. Vinnuskólinn verður opinn allt tímabilið og öll frí eru í samráði við yfirmenn á 

vinnustað þínum. Unnið er fimm daga vikunnar, frá mánudegi til föstudags. Að öllu jöfnu er 

unnið 6 tíma á dag, en hafi þú eða yfirmaður óskir um að haga vinnutíma á annan hátt getið 

þið samið um það ykkar á milli. Við minnum alla á að taka með sér nesti í vinnuna. 

Við viljum einnig minna á heimasíðu Vinnuskólans 

https://www.akureyri.is/is/thjonusta/menntun/vinnuskoli og Facebook síðu Vinnuskólans 

https://www.facebook.com/VinnuskoliAkureyrar/ þar sem við birtum ýmislegt til gagns og 

gamans. 

Vinsamlegast hringið í síma 460-1246 eða 895-5231, eða sendið tölvupóst á 

vinnuskoli@akureyri.is sem fyrst og látið vita ef ekki á að taka vinnuna. 

 

Þín starfstöð er þinn grunnskóli eða umsamið félag. 

Mæting fyrir 14 ára eftir hádegi 12:15 - 15:45 

Mæting fyrir 15 ára fyrir hádegi 8:00 – 11:30 

 

 

 
F.h Vinnuskóla Akureyrar, 

Arna Sif Ásgrímsdóttir og Gauti Freyr Guðbjartsson 

Verkstjórar Vinnuskóla Akureyrar 

S:895-5231 / 895-5269 vinnuskoli@akureyri.is 

https://www.akureyri.is/is/thjonusta/menntun/vinnuskoli
https://www.facebook.com/VinnuskoliAkureyrar/


Starfsreglur 

 
 Vinnuskólinn er tóbakslaus vinnustaður á leið í og úr vinnu, á vinnusvæði og í 

kaffitímum. Þetta á einnig við um rafrettur. 

 

 Ekki er leyfilegt að yfirgefa vinnusvæði á kaffitíma, ætlast er til að starfsmenn mæti með 

nesti í vinnuna. 

 

 Mæta ber stundvíslega til vinnu og skila fullum vinnudegi. 

 

 Beiðni um leyfi eða frí afgreiðir yfirmaður. 

 

 Fara skal eftir leiðbeiningum og fyrirmælum yfirmanns og vinna samviskusamlega. 

 

 Greidd eru laun fyrir fræðsludaga ef viðkomandi tekur þátt í allri dagskránni. 

 

 Starfsmenn leggja sér sjálfir til allan hlífðarfatnað og skal hann vera samkvæmt aðstæðum 

og verkefnum. 

 

 Notkun farsíma á meðan vinnutíma stendur er óheimil.   

 

 Engin ábyrgð er tekin á fötum starfsmanna, reiðhjólum, símum eða öðrum hlutum sem 

þeir hugsanlega taka með sér á vinnustað. 

 

 Ef veikindi eiga sér stað verða foreldrar eða forráðamenn að tilkynna veikindi símleiðis að 

morgni dags til yfirmanns. Smáskilaboð eru ekki tekin gild. 

 

Gerist einstaklingur brotlegur við starfsreglur Vinnuskóla Akureyrar að mati 

yfirmanns gilda eftirfarandi vinnureglur. Hámarksviðurlög er brottrekstur. 

 

Vinnureglur vegna framkomu og frammistöðumat 

Fyrsta brot: Viðkomandi er áminntur 

Annað brot: Dregin ½ klst af launum einstaklings 

Þriðja brot:  Einstaklingur áminntur og önnur ½ klst er dregin af launum 

Fjórða brot: Starfsmanni er vísað heim og haft er samband við foreldra 

Fimmta brot:  Haldinn er fundur með verkstjórum Vinnuskóla, foreldrum og viðkomandi  

Sjötta brot:  Ef starfsmaður er rekinn heim í þriðja sinn er viðkomandi alfarið vísað úr 

Vinnuskólanum 

 


