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7-gr Heimilt er aö setja í reglugerð nánari 
ákvæöi um skipan skólaráðs, verksvið 
þess og starfshætti.

um skipan skólaráðs

8. gr Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um 
menntun og starfssvið náms- og 
starfsráðgjafa, starfsfólks skólasafna 
og annars starfsliðs framhaldsskóla, 
eftir því sem viö á. Sama gildir um 
starfssvið skólameistara og kennara.

um starfsvið starfsmanna skóla

11. gr Ráðherra setur reglugerð um 
námsorlof samkvæmt grein þessari.

um námsorlof

12. gr í reglugerð skal kveðið nánar á um 
skilyrði fyrir viðurkenningu og hvernig 
staðið er að veitingu viðurkenningar, 
eftirlit með starfsemi skóla, sbr. VIII. 
kafla, og afturköllun viðurkenningar

um viðurkenningu framhaldsskóla

15. gr Ráðherra setur í aðalnámskrá nánari 
reglur um mat á námi til eininga og 
vinnu nemenda i framhaldsskólum

um mat á námi til eininga

23. gr Heimild ráðherra til að setja sérstakar 
reglurm um flokkun og þrepaskiptingu 
náms í samræmi við færni- og 
lokamarkmið náms.

um þrepaskiptingu náms

25. gr Ráðherra setur reglugerð um skipan 
og störf starfsgreinaráða.

um skipan og störf starfsgreinaráða

28. gr Ráðherra er heimilt að setja reglugerð 
um vinnustaðanám og starfsþjálfun á 
vinnustað og skal þá áður leitað 
umsagnar aðila vinnumarkaðar og 
samtaka nemenda um efni þeirra.

um vinnustaðanám og starfsþjálfun 
á vinnustað

30 gr Ráðherra setur reglugerð um 
uppbyggingu og framkvæmd 
sveinsprófa.

um uppbyggingu og framkvæmd 
sveinsprófa

Ráðherra setur reglugerð þar sem 
nánar er kveðið á um fyrirkomulag og 
framkvæmd færni- og könnunarprófa 
sem lögð eru fyrir nemendur í 
framhaldsskólum.

um fyrirkomulag og framkvæmd 
færni- og könnunarprófa í 
framhaldsskólum

31. gr Ráðherra setur I aöalnámskrá reglur 
um viðurkenningu náms og 
raunfærnimat og tilhögun þess.

um viðurkenningu náms og 
raunfærnimat

32. gr Heimilt er ráðherra að setja í 
reglugerð nánari fyrirmæli og ákvæði 
um innritun nemenda.

um innritun nemenda

34. gr Ráðherra getur sett reglugerð með 
nánari ákvæðum um réttindi, kennslu 
og nám í framhaldsskólum. Einnig 
skal í reglugerð kveöið á um rétt 
heyrnarskertra eða heyrnarlausra 
nemenda til sérstakrar kennslu í 
íslensku táknmáli.

um réttindi, kennslu og nám í 
framahaldsskólum 
um rétt heyrnaskertra og 
heyrnalausra til kennslu í íslensku 
táknmáli

35. gr i reglugerð skal kveðið nánar á um 
rétt nemenda til kennslu í íslensku, 
svo og um tilhögun og mat á náminu.

um kennslu f íslensku fyrir nýbúa

42. gr Ráöherra setur reglugerð um innra og 
ytra mat.

um innra og ytra mat



45. gr Reglugerð um hámark 
innriturnargjalds og efnisgjalda 
reglugerð um gjaldtöku fyrir 
ólögbundna þjónustu

um hámark innritunar og efnisgjalda 
um gjaldtöku fyrir ólögbundna 
þjónustu

51. gr Ráðherra setur reglur um skiptingu 
fjársins og fyrirkomulega þessa 
stuðnings, námsgögn

um stuðning vegna 
námsgagnakaupa

53. gr Sprotasjóður um sprotasjóð
54. gr Heimilt er ráðherra að setja reglur um 

starfsemi samkvæmt grein þessari 
(símenntun í framhaldsskóla)

um aðkomu framhaldskóla að 
símenntun

55. gr Ráðherra setur I reglugerð nánari 
fyrirmæli um upplýsingaskyldu 
framhaldsskóla um skólahald og enn 
fremur aðra kerfisbundna skráningu 
skóla og meðferð persónuupplýsinga, 
þar á meðal um námsferil nemenda.

um upplýsingaskyldu 
framhaldsskóla.


