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Inngangur 
Flataskóli tekur þátt í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ” sem er samstarfsverkefni grunnskóla bæjarins. 

Markmið verkefnisins er að koma á samræmdum vinnubrögðum til að fyrirbyggja og bregðast við einelti, 

bæta líðan og öryggi nemenda og skólabraginn í heild. Í eineltisáætlun Garðabæjar er birt skilgreining á 

einelti, hvernig starfsmenn eiga að bregðast við og vinna með það. Allir starfsmenn skólans taka þátt í 

verkefninu. 

Í skólanum er starfrækt eineltisteymi sem situr einnig í verkefnastjórn „Gegn einelti í Garðabæ“.  

Í eineltisteymi Flataskóla sitja námsráðgjafi, deildarstjóri eldri nemenda og deildarstjóri yngri nemenda. 

Eineltisteymi fundar aðra hvora viku eða oftar ef þurfa þykir. Ritari ráðsins hverju sinni skráir fundargerð 

og sendir starfsfólki úrdrátt úr fundargerð eftir hvern fund.  

Hlutverk eineltisteymis:  

 Fer yfir tilkynningar um grun um einelti og fylgir eftir áætlun um úrlausn og eftirfylgni í 

samvinnu við foreldra og starfsmenn skólans.  

 Stendur fyrir forvarnarstarfi og fræðslu fyrir nemendur og starfsfólk. 

 Vinnur með niðurstöður árlegrar eineltiskönnunar og kynnir niðurstöður nemendum, 

starfsfólki og foreldrum. 

  Styður við úrbótavinnu ef niðurstöður kalla eftir henni.  

 Uppfærir eineltisáætlun skólans og kynnir fyrir starfsfólki og foreldrum Flataskóla.  

 

Grun um einelti ber að tilkynna með formlegum hætti á  eyðublaði  sem finna má á heimasíðum grunnskóla 

Garðabæjar.  

Ef grunur vaknar um einelti gagnvart barni er mikilvægt að vitneskja um það berist til umsjónarkennara, 

námsráðgjafa eða stjórnenda skólans.sem fyrst.  Starfsfólk skóla og foreldrar bera í sameiningu ábyrgð á 

að tilkynna um einelti sem þeir vita af. 

Öll eineltismál, hvort sem um grun eða staðfestingu er að ræða, eru skráð á sérstakt eyðublað. 

Skráningin er liður í að hafa yfirsýn yfir eðli og umfang eineltismála í skólanum. Mikilvægt er að ljúka 

vinnu allra mála í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti. 

Umsjónarkennari ásamt eineltisteymi ber ábyrgð á að eineltismálum sé fylgt eftir.  

Skólastjóri ber endanlega ábyrgð á lausn eineltismála.  

Eineltisáætlun grunnskóla Garðabæjar  
 

http://lisaadmin.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=55d6424b-a8f2-11e7-8450-0050568b0a70
http://lisaadmin.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=55d6424b-a8f2-11e7-8450-0050568b0a70
http://lisaadmin.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=11b53fd3-a8f2-11e7-8450-0050568b0a70


Yfirlýsing starfsfólks Flataskóla gegn einelti 
 
Starfsmenn Flataskóla eru sammála um að einelti eða önnur ofbeldisframkoma sé aldrei liðin. Hlutverk 

starfsfólks skóla í samstarfi við foreldra er að efla með nemendum samkennd og leiðbeina nemendum 

um tillitsama hegðun gagnvart öllum.    

Einelti er ofbeldi sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér bæði fyrir þolanda og geranda. 

Andlegt ofbeldi, eða áreiti, hefur oft verri afleiðingar í för með sér en líkamlegt ofbeldi. Einelti hefur 

iðulega alvarleg áhrif á nám, líðan og félagsþroska einstaklinga.  Framkoma og hegðun nemenda sem láta 

samnemendum sínum líða illa líkamlega eða andlega samræmist ekki gildum Flataskóla menntun, 

árangur og ánægju. 

Það er sameiginlegt verkefni starfsfólks og foreldra að vinna saman að því að skapa vinsamlegt 

skólasamfélag þar sem allir fá að vaxa. Einelti er ekki málefni einstaklinga, það þarf heilt samfélag til að 

fyrirbyggja eineltismenningu. 

 

Hvað er einelti? 
 
Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einstaklingi sem á 

erfitt með að verjast.  Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og 

hann finnur til varnarleysis. 

Þeir sem leggja í einelti bera það ekki utan á sér og gerendur í eineltismálum er fjölbreyttur hópur og 

einelti birtist í ýmsum myndum.   

Einelti getur verið:  

 Líkamlegt: t.d. barsmíðar, spörk, hrindingar… 

 Munnlegt:  t.d. uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni… 

 Skriflegt: t.d. neikvæð tölvu- og símasamskipti, krot, bréfasendingar…               

 Óbeint: t.d. baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi… 

 Efnislegt: t.d. eignum stolið, þær eyðilagðar… 

 Andlegt: Þvingun til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd og sjálfsvirðing… 

Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo 

hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir séu vakandi fyrir því að bregðast fljótt við ef 

grunur vaknar. 



Viðbragðsáætlun vegna eineltismála 
 

Ef starfsfólk skólans, forráðamenn nemenda eða nemendur verða varir við eða gruna að samskiptavandi 

eða einelti sé meðal nemenda ber öllum aðilum að tilkynna það til umsjónarkennara, námsráðgjafa eða 

skólastjórnenda. Sá sem tekur á móti tilkynningunni skráir tilkynninguna á þar til gert  eyðublað og lætur 

umsjónarkennara viðkomandi nemanda fá tilkynninguna sem síðan fylgir málinu eftir. Mjög mikilvægt er 

að umsjónarkennari láti eineltisteymi skólans vita og afhendi teyminu afrit af tilkynningunni.   

Ávallt skal bregðast við tilkynningu um einelti sem fyrst og ekki láta líða meira en einn dag frá tilkynningu 

þar til viðbragðsáætlun Flataskóla vegna eineltismála er virkjuð.  

Viðbragðsáætluninni er skipt í þrjú stig og fer það eftir alvarleika mála hversu mörg stiganna þarf að fara í 

gegnum. Á könnunarstigi hefur umsjónarkennari stærsta hlutverkið, á aðgerðastigi er eineltisteymi kallað 

til og styður það umsjónarkennarann og á aðgerðarstigi II þarf að kalla til utanaðkomandi aðila til 

aðstoðar við lausn málsins.  

Þegar tilkynning um mögulegt einelti berst fyllir sá sem tekur við tilkynningunni út þar til gert eyðublað  

og kemur afriti til eineltisteymis. Umsjónarkennari fer í að kanna málið og upplýsir alla starfsmenn um að 

könnun sé að fara af stað.  Unnið er eins hratt og mögulegt er.   

Þegar fagfólk innan skólans telur að mál liggi ljós fyrir strax er könnunarstigi sleppt. Markmið vinnunnar 

er að vinna málin hratt og örugglega til að brjóta strax upp eineltismunstur eða vísi að þeim.  

Könnun felur í sér að tekin eru könnunarsamtöl við nemendur sem eru dagsdaglega með tilteknum 

nemendum með það að markmiði að kortleggja það sem er að gerast. Starfsfólk er einnig beðið um að 

fylgjast sérstaklega vel með samskiptum í kringum tiltekna nemendur. Gögn eins og tengslakannanir og 

kannanir um líðan eru nýtt til upplýsingar.  Ef þannig gögn liggja ekki fyrir eru kannanir lagðar fyrir 

nemendur.  

Forráðamenn eru upplýstir um að könnun sé farin í gang.  

Rætt er við meintan þolanda og meintan geranda eða gerendur.  

Ef kemur í ljós að ekki er um einelti að ræða heldur minniháttar samskiptavanda er málinu lokað sem 

eineltismáli en unnið með nemendum að lausn á samskiptavanda. Tilviljanakennd stríðni, átök og 

ágreiningur milli jafningja telst ekki til eineltis. 

 Foreldrar og starfsmenn upplýstir um niðurstöðu.  

  



Könnunarstig 
 

Aðgerðarlisti umsjónarkennara  Dags.  Athugasemdir  

Starfsmenn sem koma að nemandanum eru upplýstir 
um stöðu mála, beðnir um að fylgjast með og veita 
upplýsingar.   

    

Láta eineltisteymið vita.    
 

  

Rætt við forráðamenn meints þolanda. Þeir eru 
upplýstir um vinnu vegna málsins.   

    

Rætt við forráðamenn meints geranda/gerenda. Þeir 
upplýstir um vinnu vegna málsins.  

    

Niðurstöður nýjustu könnunar um líðan skoðuð eða 
lögð fyrir.  

    

Tengslakönnun skoðuð eða lögð fyrir.      

Rætt við meintan þolanda.       

Rætt við meinta gerendur.       

Leitað eftir upplýsingum frá öðrum nemendum.      

Ef málinu lyktar á þessu stigi þarf að skrá feril málsins, 
ljúka því formlega með því að láta vita að málinu er 
lokið.  

    

  
Niðurstöður: ________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  



Skráningarblað vegna samskiptavanda hver gerir hvað hvenær. 

Úrvinnslublað í máli ……  

Dags  Hver? Við hvern? / Hvað gert? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Aðgerðarstig I 
 

Eineltisteymið vinnur úr könnunarferlinu og ákvarðar framhald vinnunnar út frá niðurstöðum 

könnunarferlis. Ef niðurstöður benda til eineltis tekur við ákveðið ferli sem stendur yfir að hámarki í 

fjórar vikur.  Eineltisteymi skipuleggur einstaklingsbundin viðtöl við þolanda, geranda og forráðamenn, 

tryggir upplýsingaflæði til allra sem máli skiptir, skipuleggur stuðning við þolanda og geranda ásamt að 

sjá til þess að í þeim hópi sem um ræðir eigi sér stað markviss vinna og fræðsla fyrir nemendur.  

Eineltisteymi skólans fylgir eftir efirfarandi aðgerðalista.  

Aðgerðarlisti eineltisteymis  Dags.  Athugasemdir  

Biður alla um að vera vakandi      

Athuga með að auka gæslu fyrir þolanda og geranda.      

Biðja umsjónarkennara að fylgjast vel með samskiptum 
í stofu, frímínútum og annarsstaðar þar sem nemendur 
koma saman í nafni skólans.  

    

Hefur samband við Krakkakot, Ásgarð, gæslu í 
frímínútum ofl. eftir því sem við á.  Hugsanlega er þörf 
á samstarfi við íþróttafélag.  

    

Biður umsjónarkennara að vinna markvisst með 
samskipti í bekknum með fræðslu, fundum og viðtölum 
við nemendur.   

    

Námsráðgjafi tekur þolanda í viðtöl.      

Námsráðgjafi tekur geranda/gerendur í viðtöl.      

Funda með foreldrum þolanda ásamt 
umsjónarkennara.  

    

Funda með foreldrum geranda/gerenda ásamt 
umsjónarkennara.  

    

Gera áætlun um eftirfylgni   

Hvaða stuðning fær þolandi í ferlinu?   

Hvaða stuðning fær gerandi í ferlinu?   

 

 Niðurstöður: ________________________________________________________________   

Eineltismálum er lokið í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti. 

http://lisaadmin.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=059b485http://flataskoli.is/library/Files/Fylgiskjol/Formleg%20m%C3%A1lslok.pdf4-a82c-11e7-8450-0050568b0a70


Skráningarblað vegna úrvinnslu í eineltismáli hver gerir hvað hvenær. 

Úrvinnslublað í máli ……  

Dags  Hver? Við hvern? / Hvað gert? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Vinnuferli í málefnum þolanda 
Einstaklingsviðtöl við þolanda þar sem hann fær stuðning og fullvissu um að reynt sé að tryggja öryggi 

hans. Mikilvægt er að þolandinn fái á tilfinninguna að sá sem boðar hann í viðtal styðji hann.  

Málin rædd við þolanda og hann hughreystur og upplýstur um þá vinnu sem fer í gang.  Honum er 

jafnframt gerð grein fyrir því að einelti er ekki liðið í Flataskóla og að hann hafi fullan stuðning 

starfsmanna skólans. Þolandi þarf að fá að vita að skólinn telji sig bera ábyrgð á því að uppræta eineltið.  

Endurtekin viðtöl geta verið nauðsynleg. Áríðandi er að það komi fram hversu mikilvægt sé að segja frá 

einelti og að það sé ekki það sama og að klaga. Bjóðið nemanda viðtal hjá námsráðgjafa.  

Alltaf þarf að gera forráðamönnum og þolanda grein fyrir því hvaða vinna hefur verið unnin. Mikilvægt er 

að styrkja sjálfsmynd nemandans í skóla og heima fyrir og forráðamenn hvattir til að taka þátt í þeirri vinnu.  



Vinnuferli í málefnum gerenda 
Alvarleg viðtöl við geranda/gerendur. Talað er við einn í einu. Markmið samtalsins er að gerandinn 

skuldbindi sig til þess að hætta áreitni frá og með þessu samtali og beiti sér jákvætt ef hann sér aðra 

stríða þolanda. Mikilvægt er að rökræða ekki við geranda en hlusta á frásögn hans.  

Mikilvægt er að ásaka ekki og vera ekki með reiðitón heldur gefa geranda færi á að viðurkenna að fyrra 

bragði hegðun sína/brot og hafa frumkvæði að því að bæta fyrir það sem hann gerði rangt. Leggja þarf 

áherslu á að geranda verði ekki refsað heldur verður honum hjálpað til að breyta rétt gagnvart þolanda og 

bæta fyrir brot sitt. Mikilvægt er að það komi fram að hegðunin gagnvart þolandanum verði að hætta 

tafarlaust og sé ekki boðleg.  

Gerandi er upplýstur um að samband verður haft við forráðamenn og þeir boðaðir á fund.  

Vinna inni í bekk eftir að viðtöl hafa farið fram 
Í framhaldinu eru t.d. haldnir bekkjarfundir um framkomu, samskipti og einelti og unnið markvisst að 

bættum samskiptum í bekknum. Umsjónarkennari getur leitað eftir aðstoð námsráðgjafa til að vinna áfram 

að bættum samskiptum í bekknum. Til að fylgjast með líðan má leggja fyrir könnun um líðan og vinna 

makvisst með niðurstöður, sýna efni um einelti, fara í hlutverkaleiki og láta nemendur setja sig í spor 

þolanda og geranda. Hægt er að finna efni inn á sameign kennara í möppu sem heitir einelti og fá 

upplýsingar um efni frá námsráðgjafa.  

Ef um alvarlegt ofbeldi er að ræða er það tilkynnt til nemendaverndarráðs, Fjölskyldusviðs Garðabæjar, 

heilsugæslu eða lögreglu. Skóli gæti þurft að vísa geranda tímabundið úr skóla (12. og 15. gr.). 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ee3c91b7-164b-46ab-9e21-59e3fd3720c2


Aðgerðastig II 
Ef aðgerðir bera ekki árangur þarf að fylgja málinu frekar eftir með: 

 Frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolanda og geranda 

 Meira eftirliti og viðurlögum 

 Því að vísa máli til nemendaverndarráðs sem kemur því í viðeigandi farveg 

 Því að brjóta upp gerendahóp 

 Einstaklingsmiðaðri atferlismótun 

 Ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum 

 Tilkynningu til Fjölskyldusviðs Garðabæjar 

 Tilkynningu til lögreglu 

Náist ekki sátt innan sveitarfélagsins má vísa málinu til fagráðs sem starfar á ábyrgð Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins hjá Menntamálastofnun. 

Samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 geta aðilar skólasamfélagsins (foreldrar og forráðamenn 

nemanda, nemandi, starfsfólk skóla, stjórnendur skóla), auk annarra aðila sem starfa með börnum í 

skóla-, frístunda- eða tómstundastarfi sem hefur stoð í grunnskólalögum, óskað eftir aðkomu fagráðs ef 

ekki tekst að finna fullnægjandi lausn, innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir aðkomu starfsfólks skóla 

og skólaþjónustu sveitarfélaga. Sömu aðilar geta jafnframt vísað máli til fagráðs vegna meints 

aðgerðaleysis skóla eða sveitarfélags. Átt er við alla starfsemi á vegum grunnskóla, m.a. starfsemi 

frístundaheimila fyrir nemendur í yngri árgöngum grunnskóla óháð rekstrarformi, félags- og 

tómstundastarf sem fram fer sem hluti af starfsemi grunnskóla, starfsemi skólabúða þar sem nemendur 

dvelja um stundarsakir og vettvangsferðir og skólaferðalög á vegum skólans eða foreldra. 

  

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1040-2011


Forvarnaráætlun gegn einelti 

 

Vísbendingar um að mögulega sé barn þolandi eineltis 
 

Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo 

hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis.  

Tilfinningalegar:                                   

 breytingar á skapi 

 tíður grátur, viðkvæmni 

 svefntruflanir, martraðir 

 breyttar matarvenjur, lystarleysi - ofát 

 lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði 

 depurð, þunglyndiseinkenni, sjálfsvígshugsanir 

Líkamlegar: 

 líkamlegar kvartanir t.d. höfuðverkur, magaverkur 

 kvíðaeinkenni t.d. nagar neglur, stamar, kækir ýmis konar 

 líkamlegir áverkar s.s. skrámur og marblettir sem barnið getur ekki útskýrt 

 rifin föt og/eða skemmdar eigur 

Félagslegar: 

 virðist einangrað og einmana 

 fer ekki í og fær ekki heimsóknir 

 fáir eða engir vinir og barnið vill ekki taka þátt í félagsstarfi 

Hegðun: 

 óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst 

 neitar að segja frá hvað amar að 

 árásargirni og erfið hegðun 

Í skóla: 

 hræðist að fara eitt í og úr skóla, biður um fylgd og/eða fer aðra leið 



 leggur fyrr eða seinna af stað í skólann en venjulega 

 mætir iðulega of seint eða byrjar að skrópa 

 forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi og sund 

 hættir að sinna náminu, einkunnir lækka, einbeitingarörðugleikar 

 einangrar sig frá skólafélögum 

 forðast að fara í frímínútur 

Á heimili: 

 barnið neitar að fara í skólann 

 dregur sig í hlé 

 biður um auka vasapening 

 týnir peningum og/eða öðrum eigum 

 neitar að leika sér úti eftir skóla 

 byrjar að leggja önnur börn eða systkini í einelti 

 reynir að fá foreldra sína til að tala við kennarann, skólafélagana eða aðra foreldra 

 verður niðurdregið eða órólegt eftir frí 

 
Verði starfsmenn skóla eða foreldrar varir við einhver ofangreindra einkenna eða önnur sem benda til að 

barninu líði illa er mikilvægt að kanna málið. Allir sem hafa vitneskju um hvers konar líkamlegt eða 

andlegt ofbeldi meðal nemenda ber að tilkynna það til umsjónarkennara, námsráðgjafa eða stjórnenda. 

Þessi einkenni geta einnig verið afleiðing annarskonar vanlíðunar og í könnunarviðtölum getur það komið 

fram. 

 

Fyrirbyggjandi aðgerðir  
Til þess að fyrirbyggja einelti þarf samstillt átak og ábyrgð nemenda, forráðamanna og starfsmanna 

skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla og umræður um eineltismál og afleiðingar þeirra eru 

nauðsynlegar. Allir þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan annarra varða. 

Eineltisáætlun skólans er kynnt í upphafi hvers skólaárs á starfsmannafundi þar sem hún er endurskoðuð 

og þau viðmið sem skólinn setur sér í samskiptum eru samræmd. Sú samræming er liður í forvörnum 

gegn einelti og öðru ofbeldi. Mikilvægt er að bjóða starfmönnum reglulega upp á fræðslu um 

málaflokkinn. 

Virk gæsla í frímínútum, skólahúsi og vettvangsferðum á vegum skólans skiptir miklu máli því virkt eftirlit 

dregur úr hættu á einelti. 

 



Viðmið skóla í samskipum 
Skólinn setur sér ákveðin viðmið í samskiptum sem miða að því að allir starfsmenn skólans, nemendur og 

forráðamenn geti unnið eftir sömu gildum sem stuðla að jákvæðum samskiptum og góðum skólabrag. 

 

Markviss vinna kennara 
Umsjónarkennarar fylgjast með líðan nemenda sinna og breytingum í félagahópi. Huga þarf sérstaklega 

að vinafáum börnum, börnum sem eru óframfærin eða rekast á aðra í samskiptum.  

Fræðsla um einelti  

Umsjónarkennarar fræða nemendur um einelti og afleiðingar þess jafnt og þétt yfir allt skólaárið. 

Skólinn nýtir hinn árlega Dag gegn einelti til þess að vekja athygli á mikilvægi góðra samskipta 

með það að markmiði að vinna gegn einelti á hverju ári m.a.er eineltisáætlun skólans kynnt fyrir 

nemendum. 

Umsjónarkennari fer reglulega yfir eineltisáætlun skólans sem og skólareglur/samskiptareglur 

með sínum bekk. 

Fagkennarar og aðrir starfmenn noti þau tækifæri sem gefast til að ræða og þjálfa mikilvægi 

góðra samskipta. 

Nemendasamtöl 

Umsjónarkennarar eigi formleg samtöl við nemendur einslega a.m.k. einu sinni á önn til að ræða 

um líðan og samskipti og annað sem upp kemur. 

Bekkjarfundir   

Bekkjarkennarar ættu að hafa bekkjarfund að minnsta kosti tvisvar sinnum í mánuði. 

Umsjónarkennarar eiga að fjalla sérstaklega um samskipti og taka upp umræðu um góð 

samskipti.  

Bekkjarsáttmáli  

Mjög mikilvægt er að nemendur ásamt umsjónarkennara búi til bekkjarsáttmála í byrjun skólaárs 

sem er sýnilegur í heimastofu.  

Hópefli  

Umsjónarkennari leitast við að styrkja bekkjarhópinn sem heild með hópefli.  

Umsjónarkennari gætir þess að allir nemendur séu hluti af bekknum og enginn útundan. Ef 

umsjónarkennari verður var við útilokun eða klíkumyndun leitar hann leiða til þess að uppræta 

slíkt atferli. Allir kennarar þjálfa nemendur í að vinna í hópum og sýna tillitssemi, virðingu, 



ábyrgð, sveigjanleika og umburðarlyndi. Kennarar vinni með æfingar sem efla sjálfstraust og 

samkennd og stuðla markvisst að frekari þátttöku í lýðræðislegu samstarfi. 

Tengslakannanir 

Umsjónarkennarar leggja fyrir tengslakönnun á haustönn og aftur á vorönn.  Hægt er að leggja 

fyrir tengslakönnun eftir þörfum. Tengslakönnun er mikilvægt tæki til þess að sjá hvaða 

nemendur eru einangraðir félagslega. Umsjónarkennarar leggja fyrir könnun á líðan og 

eineltiskönnun tvisvar á ári.   

Skólapúlsinn 

Niðurstöður úr Skólapúlsinum nýttar í vinnu gegn einelti.  

Farsælt samstarf við foreldra 
Markviss að samvinnu heimilis og skóla er lykilatriði í forvörnum gegn einelti. Góð upplýsingamiðlun frá 

skóla og frá foreldrum til skóla um líðan barna sinna skiptir miklu máli. Samstarfið um barnið þarf að vera 

traust og heiðarlegt til að ekki verði til grá svæði þar sem börn setja sér sínar eigin leikreglur án aðkomu 

fullorðinna.  

Fræðsla um einelti fyrir forráðamenn í formi upplýsinga þar sem eineltisáætlun skólans er vel kynnt og 

sýnileg foreldrum t.d. á heimasíðu skólans.  

Umsjónarkennari og bekkjarfulltrúar hvetja til þess að forráðamenn hafi í huga viðmið varðandi 

afmælisboð og aðrar samkomur. 

 

Þátttaka í teyminu Gegn einelti í Garðabæ 
Eineltisteymi skólans hittist að hausti og gerir áætlun um forvarnir fyrir skólaárið og fundar reglulega. 

Eineltisteymi skólans er virkur þátttakandi í teymisvinnu “Gegn einelti í Garðabæ” sem skipað er 

fulltrúum Álftanesskóla, Flataskóla, Garðaskóla, Hofsstaðaskóla og Sjálandsskóla. 

 

 

 

 
 


