UMSÓKN UM ÞÁTTTÖKU Í INNHERJA
(Vinna með námi í Stóru-Vogaskóla)

Nemandi: _________________________________________________ Kennitala: ________ - _____
Heimilisfang: ___________________________ Sími: ________________ GSM: __________________
Forráðamaður 1: ____________________________________________ Kennitala: ________ - _____
Heimasími: ____________ Vinnusími: _____________ GSM; _______
Forráðamaður 2: ____________________________________________ Kennitala: ________ - _____
Heimasími: ____________ Vinnusími: _____________ GSM; _______
Tegund vinnu sem óskað er eftir
__________________________________
Vinnudagur:
Vinnutími:

eða

__________________________________

MÁN X
ÞRI
MIÐ X
frá klukkan _8____ til klukkan __11:30___

FIM

FÖS

Undirritun: (Sjá nánar um trúnaðaryfirlýsingum og samþykki foreldra á bakhlið.)

Skóli: ____________________________________________ Dagssetning: _______________

________________________ ________________________ ________________________
Nemandi
Forráðamaður
Skólastjórnandi.
Bankaupplýsingar: ____________________________________________________________
Banki

Höfuðbók

Númer

Skila þarf skattkorti um leið og umsækjandi verður 16 ára. Skilist til bæjarskrifstofunar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrirtæki: ________________________________

Sími: _______________

Tengiliður: _______________________________

Sími: _______________

Afrit berist til forráðamanna.

Hvað er Innherji?
Innherji er starfstengt nám sem býðst nemendum í 8. – 10. bekk sem þurfa á námsaðlögun að halda
og byggir á heimild í 15. grein grunnskólalaga. Gerður er samningur við fyrirtæki þar sem nemanda
gefst kostur á vinnu í nokkrar klukkustundir á viku og þiggur fyrir það laun sem greidd eru af
Vinnuskóla Voganna. Vinnan telst hluti af skólatíma nemanda.
Innherji er verkefni Stóru-Vogaskóla
Réttindi nemenda
-

Nemandi fær greidd laun samkvæmt taxta Vinnuskóla Voganna
Nemandi á rétt á að spyrja um og koma á framfæri skoðunum sínum varðandi
Innherjastarfið.
Nemandi á rétt á að hætta í Innherja þegar hann óskar þess.
Ef Innherjavinnu er hætt þá á umsækjandi rétt á að fá skýringu á hvers vegna.
Í lok vinnutímans fær nemandi umsögn frá vinnustað.

Skyldur nemenda
-

Nemandi mætir í vinnu samkvæmt skóladagatali og stundaskrá.
Nemandi tilkynnir forföll með eðlilegum fyrirvara.
Nemandi leggur sig fram í Innherjastarfinu til að vinna að settu marki.

Samskipti skóla við vinnuskóla og vinnustað.
-

-

Undirskrift forráðamanns á umsókn gefur jafnframt leyfi til að miðla nauðsynlegum
upplýsingum milli starfsmanna grunnskóla, vinnuskóla, félagsþjónustu, skólaskrifstofu og
vinnustaðar til að gera starfið markvissara.
Fulltrúi skóla annast samskipti við vinnustaðinn eftir atvikum varðandi skipulag starfstengds
náms.
Fulltrúi skóla fer með nemanda í heimsókn á vinnustað ef því verður viðkomið.
Fulltrúi skólans hittir nemandann reglulega og fer yfir námið á vinnustaðnum.

Trúnaðaryfirlýsing / samþykki foreldra.
-

Allir aðilar eru bundnir trúnaði um allt er lýtur að málefnum viðkomandi nemanda.
Foreldri gefur starfsmanni skóla heimild til að aka með nemanda í bíl sínum til og frá
vinnustað reynist það nauðsynlegt.

Trygging og launakjör
-

Þátttakendur í Innherja eru tryggðir eins og aðrir starfsmenn Vinnuskólans.
Laun þátttakenda eru þau sömu og hjá Vinnuskólanum.

