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Tafla. Helstu forvarnarverkefni í Flataskóla. 

Forvarnir Nemendur Fræðsluefni  

Sjálfsábyrgð og 

félagsþroski 

Yngsta stig og miðstig. Siðir vikunnar (úr SMT). Nýir siðir kynntir í 
hverjum árgangi í upphafi hverrar viku og æfðir 
inni í bekkjum. 

 Yngsta stig og miðstig. Umræða á bekkjarfundum 

 Yngsta stig og miðstig. Skólaþing. Tvisvar á hvorri önn í öllum 
árgöngum 

 Yngsta stig og miðstig. Tengslakönnun. Er lögð fyrir 1-2 á ári í 
samvinnu við námsráðgjafa og eftir þörfum. 

 Yngsta stig og miðstig. Félagsfærni. Kennd í minni og stærri hópum 
eftir þörfum. 

Lífsleikni Yngsta stig.  

 

Bókaflokkurinn Samvera:  Verum saman í 
frímínútum, Verum saman í skólastofunni, 
Verum saman heima og Verum vinir Höfundar 
eru Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir 

 Yngsta stig.  Vinir Zippýs: Geðræktarnámsefni fyrir börn á 
aldrinum 5 til 7 ára. 

 Yngsta stig.  

 

Að vaxa úr grasi 1- 5. Allir saman 1-5. Vinnuhefti 

á nams.is.  

 Yngsta stig.  Spor 1-4  - Bækur ætlaðar til að efla 
tilfinningaþroska, samskiptahæfni, 
hugmyndaflug og ímyndunarafl. Höf. Elín E. 
Jóhannsdóttir 

 Miðstig – 6. bekkur.  Ertu, Kennslubók í lífsleikni  

 Miðstig.  Handbók fyrir kennara Að sitja fíl. Nám í skóla 
um hamingju og velferð.  

 Miðstig.  Að ná tökum á tilverunni, handbók fyrir 
nemendur, foreldra og kennara á vefnum 
nams.is  

 Yngsta stig og miðstig.  Fræðslumyndin Vegurinn heim. Efni á nams. is.  

Einelti Yngsta stig og miðstig:  Saman í sátt e. Erling Roland. Bókin er ætluð 
kennurum og öðru starfsfólki skóla. Leiðir til að 
fást við einelti og samskiptavanda í skólum. 
Hagnýt ráð og ábendingar. 

 Mið stig. Fræðslumyndin Saga Dóra, höf. Ásthildur 
Kjartansdóttir og Brynjólfur G. Brynjólfsson. 

 Yngsta stig.  Litla lirfan ljóta, bók og kvikmynd: 

 Yngsta stig.  Má ég vera memm? Bók um stúlku sem lendir í 
einelti. Höf. Harpa Lúthersdóttir. 

 Yngsta stig og miðstig.  TRABB, eineltis- og forvarnarspil. 

 Miðstig.  Katla gamla – geisladiskur. Fræðslumynd um 
einelti og fyrirgefningu. 

Frh. á næstu síðu 
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 Miðstig. 
 

Heimildarmyndin Einelti, helvíti á jörð. Er á 
nams.is og notuð sem stoðefni með lífsleikni-
námsefninu Í sátt og samlyndi og Að ná tökum 
á tilverunni. 

 7. bekkur.  Hið þögla stríð. Frásagnir þekktra Íslendinga, 
t.d. Pál Óskar. 

Netnotkun 5. bekkur.  SAFT – jákvæð og örugg netnotkun barna og 
unglinga. Fræðsla fyrir nemendur og foreldra. 

Velferð, 

kynheilbrigði og 

jafnrétti 

Yngsta stig og miðstig.  Jafnréttishandbókin. 

 Starfsmenn Flataskóla. Velferð barna og ungmenna í Garðabæ. 
Námskeið haldið árlega. 

 Miðstig.  Þemaheftirð Ég er bara ég, höf. Ásdís Olsen og 
Karl Ágúst Úlfsson 

  7.bekkur.  Kynfræðsla á vegum Siggu Daggar kynfræðings. 

Kynferðislegt 

ofbeldi 

2. bekkur. Brúðuleikhúsið, Krakkarnir í hverfinu, sýning um 
forvarnir gegn líkamlegu og kynferðislegu 
ofbeldi. 

 3. bekkur. Fræðslumyndin Leyndarmálið, útg. Samtökin 
Réttindi barna, sjá 
www.reykjavik.is/leyndarmalid. 

 Starfsmenn Flataskóla. Velferð barna og ungmenna í Garðabæ. 
Námskeið haldið árlega. 

Vímuefnafræðsla  5. bekkur.  Fræðsla lionsklúbbsins Eikar og  
vímuvarnarhlaup. 

Skyndihjálp 4. og 6. bekkur.   Hjálp í viðlögum, skyndihjálp á vegum Rauða 
krossins.  

 3. bekkur.   Fræðsla Slökkvilis höfuðborgarsvæðisins um 
brunavarnir. 

 2. bekkur.  Bók og fræðsla um brunavarnir, gjöf frá 
Lionsklúbbnum Eik. 

Umferðarfræðsla Yngsta stig, miðstig og 
starfsfólk skólans. 

Göngum saman í skólanum, göngutúr um 
hverfið. 

 1.bekkur.  Kiwanis gefur hjálma og fræðir um 
forvarnargildi þeirra. 

Heilsuvernd  Umsjón 

skólahjúkrunar: 
1. bekkur. 
 

Hamingja/Líkaminn minn. Hollusta. Tannvernd. 
Handþvottur. Slysavarnir 

 2.bekkur. Svefn. Hamingja, tilfinningar. 

 3.bekkur. Hollusta og hreyfing. 

 4.bekkur. Hamingja, sjálfsmynd. Slysavarnir 

 5.bekkur. Hamingja, samskipti. Hollusta. Hreyfing 

 6.bekkur. Kynþroski.  

 7.bekkur. Hugrekki, sjálfsmynd og ákvarðanataka. 
Tannvernd. 

 

Taflan lýsir kennslu og fræðsluefni fyrir hvert svið forvarna á hverju námstigi eða bekkjardeild nemenda og 

starfsfólks. 

http://www.reykjavik.is/leyndarmalid

