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Rekstur Verkmenntaskólans á Akureyri er bundinn af lögum og reglugerðum eins og aðrir skólar í 
landinu. Skólameistara ber að fylgja eftir lögum og reglugerðum sem við eiga hverju sinni. Á 
eftirfarandi vefsíðum er að finna lög, reglugerðir og annað efni sem varðar rekstur og umgjörð skólans:
http://www.althingi.is/vefur/lagasafn.html sem varðar lög
https://www.menntamalaraduneyti.is/ þar sem aðalnámskrá framhaldsskóla er að finna
http://www.reglugerd.is er varðar reglugerðir
http://www.stjornartidindi.is/# er varðar annað almennt efni.

Neðangreint er þar að auki tilvísun í helstu lög og reglugerðir sem tengjast rekstri skólans beint. Tekið 
skal fram að hér er einvörðungu um tilvísanir í netföng lagasafna að ræða en ekki gert ráð fyrir því að í
gæðakerfinu sé til pappírseintak af viðkomandi lögum eða reglugerðum, né að þessi tilvísun sé 
tæmandi.

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008
Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr.   70/1996  
Barnaverndarlög nr.   80/2002  
Upplýsingalög nr. 140/2012
Stjórnsýslulög nr. 37/1993 með áorðnum breytingum
Lög um náms- og starfsráðgjafa nr.   35/2009  
Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla nr.   87/2008  .  
Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008  .  
Reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirt. og stofn. á grundv. staðals ÍST 85. 1030/2017  .  
Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014.

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.
Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018  .  
Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000  .  
Lög um kynrætt sjálfræði nr. 80/2019  .  
Gildandi reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins 
ÍST 85.
Gildandi reglugerðir um málsmeðferð fyrir kærunefnd jafnréttismála 

Að auki er rétt að nefna nokkur lög og reglugerðir er lúta að skip- og vélstjórum:

Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa nr. 76/2001 og nr. 30/2007.
Rg. Um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, 
nr. 175/2008
Rg. um breytingar á 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, 
varðskipum og öðrum skipum nr. 535/2008.
Rg. um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á björgunarskipum nr. 555/2008.

Act No. 76/2001 on Crews Serving on Board Icelandic – Passenger Ships and Cargo Skips.
Lög um framkvæmd alþjóðasamþykktar um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 47/1987.

Rg. um úrskurðarnefnd siglingamála, 402/2003.
Rg. um vaktstöður um borð í íslenskum farþegaskipum og flutningaskipum, nr. 599/2001
Auglýsing um alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður 
áhafna fiskiskipa, 31/2002.

Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum nr. 113/1984
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Rg. um framkvæmd námskeiða fyrir vélgæslumenn (VM), 246/2003 (M)
Rg. Um nám til skipstjórarréttinda á skipi sem er 30 brúttótonn eða minna, 531/2001.
Rg. um atvinnuskírteini skipstjórnarmanna og vélstjórnarmanna, 118/1996, sbr. 207/1998     og 
416/2004.
Rg. um skiptstjórnar- og vélstjórnarréttindi á á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum nr. 
175/2008 með áorðnum breytingum
Rg. um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna, nr. 676/2015  .  

Þar að auki er vísað í verklagsreglu um ytri skjöl í VKL-104 Skjalastýring, en þar er skilgreint hvernig 
Verkmenntaskólinn fylgist með skrifum annars vegar frá Menntamálaráðuneytinu, MMR, og hins 
vegar  frá Alþjóðasiglingastofnuninni, IMO.
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