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1. Áætlun gegn einelti 

Í Vesturbæjarskóla tölum við um nemendur og fjölskyldur þeirra af virðingu. Við viljum að foreldrar 

geti treyst því að börn þeirra séu örugg í skólanum og að lagður sé metnaður í þá vinnu sem fer fram 

innan veggja hans svo nám nemenda verði sem árangursríkast. Við erum jákvæð gagnvart hugmyndum 

foreldra um hvað börnum þeirra er fyrir bestu og gerum okkur grein fyrir því að þeir bera höfuðábyrgð 

á uppeldi barna sinna. Okkur ber skylda til að sýna foreldrum skilning og setja okkur í þeirra spor. Börnin 

eru það dýrmætasta sem foreldrar eiga og þau treysta okkur fyrir þeim. 

Leitast er við að skapa jákvætt og uppbyggjandi umhverfi þar sem öllum líður vel. Áætlun gegn 

einelti miðar að því að fyrirbyggja einelti og andfélagslega hegðun og taka á slíkum málum þegar þau 

koma upp. Allt starfsfólk leggur sig fram við að skapa andrúmsloft sem einkennist af alúð, hlýju og 

áhuga á velferð nemenda. Samstarf heimila og skóla á að stuðla að betri skóla og aukinni velferð 

nemenda. Lögð er rækt við að byggja upp traust foreldra á skólastarfinu. Allir foreldrar fá þau skilaboð 

frá skólanum að hlutverk þeirra í námi barnanna sé mikilvægt og samstarfið við þá skipti velferð barns 

þeirra miklu máli. Samskipti við foreldra eru á jafnréttisgrundvelli og einkennast af gagnkvæmri 

virðingu.  

Einelti er ekki liðið í skólanum og er litið á það sem alvarlegt brot á skólareglum og réttindum 

barna. Samkvæmt reglulegt um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (1040/2011) 

eiga viðbrögð við brotum á skólareglum að vera markviss og til þess fallin að stuðla að jákvæðum 

skólabrag, bættri hegðun nemenda, aukinni ábyrgð og áhuga á menntun og miða að því að styrkja 

sjálfsmynd nemenda. Allt starfsfólk í Vesturbæjarskóla á að þekkja áætlunina gegn einelti og taka þátt 

í þeirri vinnu sem henni tengist. Í því felst að allir leggja sig fram við að skapa andrúmsloft sem 

einkennist af alúð, hlýju og áhuga á velferð nemenda og beita íhlutun ef það verður vitni að einelti eða 

andfélagslegri hegðun. Árlega er farið yfir áhersluþætti og nýjum starfsmönnum kynnt áætlunin og 

stefnu skólans til að tryggja samræmd vinnubrögð. Áætlun gegn einelti er ætlað að styðja starfsmenn 

skólans í forvörnum gegn einelti, að bregðast við þegar upp kemur grunur um einelti og að vinna eftir 

ákveðnum verkferlum þegar um eineltismál er að ræða. 

1.1 Einelti 

Einelti er ofbeldi, líkamlegt og/eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einstaklingi sem ekki kemur 

vörnum við. Einelti er illkvittnislegt og endurtekið atferli og á sér stað reglubundið um lengri eða 

skemmri tíma. Einelti birtist í mörgum myndum. Beint einelti er þegar beitt er niðurlægjandi og 

háðslegum athugasemdum (munnlegum eða skriflegum), hótunum eða líkamlegu ofbeldi (barsmíðar, 

spörk, hrindingar, skemmdarverk). Óbeint einelti er þegar einstaklingur er útilokaður frá hóp, verður 

fyrir illu umtali, augngotum eða komið er í veg fyrir að viðkomandi eignist vini. Rafrænt einelti er ein 
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birtingarmynd eineltis og þurfa allir aðilar skólasamfélagsins að vera vakandi yfir rafrænum 

samskiptum nemenda. 

Andfélagsleg hegðun er sú hegðun sem bregður út af félagslegum gildum og einstaklingur 

vanvirðir rétt annarra. Einnig er átt við verknaði sem ekki samræmast viðurkenndri hegðun og lögum 

sem gilda í samfélaginu.  

Þolandi er einstaklingur sem er lagður í einelti og þarf hjálp og stuðning við að stöðva eineltið 

og leiðsögn til að öðlast bætta sjálfsmynd. Einstaklingur sem leggur í einelti er kallaður gerandi og getur 

verið meðvitaður eða ómeðvitaður um að hann sé þátttakandi í einelti. Andfélagslega hegðun gerenda 

á að stöðva og aðstoða þá að bæta hegðun sína og miða að því að styrkja sjálfsmynd nemenda. 

 

Nemendur læra þrjár meginreglur gegn einelti 

• Við leggjum ekki í einelti. 

• Við virðum réttindi hvers annars. 

• Ef við höfum grun um að einhver sé lagður í einelti segjum við fullorðnum frá. 

 

Mikilvægt er að allir sem hafa grun eða vitneskju um eineltismál eða alvarlegan samskiptavanda 

tilkynni það strax til skólans svo hægt sé að vinna markvisst að lausn málsins.   

2. Lausnateymi 

Við skólann starfar lausnateymi sem tekur til umfjöllunar mál þegar um alvarlegar samskiptavanda er 

um að ræða og einelti. Í teyminu sitja aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar og kennari. Hlutverk 

lausnateymisins er að taka mál til skoðunar þegar upp kemur grunur um einelti og gæta að unnið sé 

eftir ákveðnum verkferlum. Hlutverk teymisins er einnig að upplýsa annað starfsfólk og efla faglega 

umræðu um samskipti. Lausnateymið tekur reglulega til endurskoðunar áætlun gegn einelti og 

verkferla og kynnir fyrir starfsfólki.  

3. Forvarnir 

Í Vesturbæjarskóla er mikil áhersla lögð á að nemendur læri að vinna saman og sýni hver öðrum 

virðingu, tillitssemi og umburðarlyndi en einkunnarorð skólans eru virðing, vellíðan og velgengni. 

Áhersla er á forvarnir gegn einelti og andfélagslegri hegðun. 

3.1 Réttindaskóli UNICEF 

Réttindaskólar UNICEF leggja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til grundvallar í öllu skólastarfi. 

Markmiðið er að byggja upp lýðræðislegt námsumhverfi, auka þekkingu á mannréttindum og stuðla að 

gagnkvæmri virðingu innan skólasamfélagsins. Með verkefninu er skapaður rammi utan um þau 
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markmið sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla, grunnskólalögum og Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um mannréttindi, jafnrétti og lýðræði.   

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í meira en 1.600 Réttindaskólum hafa sýnt fram á jákvæð 

áhrif á skólastarf. Dregið hefur úr einelti og ofbeldi í skólunum, nemendum líður betur og þeir sýna 

meira umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika, starfsánægja kennara hefur aukist umtalsvert, nemendur 

taka aukinn þátt í skólastarfinu og þeir hafa meira sjálfstraust. 

Vesturbæjarskóli vinnur að því að verða Réttindaskóli UNICEF. Með þátttöku í verkefninu 

ætlum við að efla enn frekar lýðræðislegt námsumhverfi og gera börnin okkar færari í að þekkja og 

virða mannréttindi sem byggja á virðingu og jafnræði.  

3.2 Teymiskennsla 

Hugtakið teymiskennsla á við þá starfshætti þar sem tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir 

ákveðnum hópi nemenda, árgangi eða aldursblönduðum hópi. Kennarar sameina krafta sína, hæfileika, 

áhuga og bjargir og bera sameiginlega ábyrgð á nemendum. Í teymiskennslu er einangrun kennara rofin 

og rannsóknir sýna að náið samstarf leiðir oftar en ekki til aukinnar starfsánægju og faglegs áhuga og 

bættu viðhorfi til skóla og náms. Þegar kennarar í teymiskennslu sameina hæfni sína getur það haft 

jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Teymiskennsla hefur verið rannsökuð í marga áratugi víða um 

heim á öllum skólastigum. Niðurstöður margra þeirra hafa leitt í ljós betri námsárangur í 

teymiskennsluskólum og að samstarf kennara stuðli að margvíslegum ávinningi fyrir nemendur, 

kennara og skóla. Rannsóknir benda til að teymiskennsla hafi jákvæð áhrif á félagslega stöðu nemenda, 

stuðli að betri hegðun, ástundun og viðhorfum til náms, kennara og skóla. Í Vesturbæjarskóla vinna 

nemendur og kennarar náið saman og er það stefna skólans að nemendur læri að vinna saman. Mikið 

og náið samstarf er á milli kennara í teymiskennslu en einnig er samstarf á milli kennara í mismunandi 

árgögnum. Vinabekkir hittast nokkrum sinnum yfir skólaárið og vinna ýmis verkefni saman.  

3.3 Bekkjarfundir 

Bekkjarfundir eru notaðir til að byggja upp góð samskipti, hegðun og skólamenningu og eru fastir liðir 

á stundaskrá. Á bekkjarfundi er meðal annars rætt um líðan, samskipti og hegðun. Fundirnir eiga að 

stuðla að jákvæðum samskiptum og samstöðu nemenda gegn einelti. Nemendur eru þjálfaðir í að tjá 

eigin tilfinningar og sjónarmið með til dæmis hlutverkaleikjum og klípusögum en það eykur upplifun 

nemenda og skilning á einelti og hvetur þá til að bregðast við því. Í upphafi skólaárs gera nemendur 

bekkjarsáttmála með kennurum sínum um umgengni og almenn samskipti í skólanum.  

Á bekkjarfundum er hægt að fara í hlutverkaleiki, sýna myndbönd og nota klípusögur til að 

auka upplifun nemenda og skilning á einelti. Í hlutverkaleikjum bregða nemendur sér í hlutverk í 

fyrirfram ákveðnum ímynduðum aðstæðum. Þessi aðferð gefur nemendum möguleika á að upplifa 

ólíkar aðstæður og setja sig í spor annarra. Klípusögur eru notaðar til að kveikja umræðu og fá 
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nemendur til að vinna sjálfstætt eða í hóp við að reyna að finna lausnir á hinum ýmsu vandamálum. Í 

öllum kennslustofum er heimakrókur þar sem skóladagurinn hefst með samverustund.  

Heimakrókur er einnig notaður til umræðna, til kynninga, í upphafi kennslustunda og við 

innlagnir verkefna. Í heimakrók ríkir heimilislegt andrúmsloft sem byggir upp traust og öryggi ásamt því 

að stuðla að vellíðan og opinskáum umræðum. Í þessu umhverfi fá nemendur tækifæri til að tjá sig og 

læra hver af öðrum. 

3.4 Eineltishringurinn 

Eineltishringurinn byggist á Olweusaráætluninni gegn einelti og er útskýringarmynd af einelti. 

Eineltishringurinn á að vera sýnilegur í öllum kennslustofum skólans og hann eiga allir nemendur að 

þekkja og geta staðsett sig innan hans. 

3.5 Samstarf heimila og skóla 

Í Vesturbæjarskóla er lögð áhersla á gott samstarf á milli heimilis og skóla og eru foreldrar hvattir til að 

vera í reglulegum samskiptum við kennara símleiðis eða með tölvupósti eftir atvikum. Þegar litið er til 

niðurstaðna rannsókna á áhrifum foreldra á nám og líðan barna þeirra í skólanum kemur í ljós að enginn 

einn einstakur þáttur hefur eins mikil áhrif á námsárangur og líðan nemenda. Áherslurnar á samstarf 

eru augljósar í lögum um grunnskóla (2008) og aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þar er litið á foreldra 

sem samstarfsmenn um hvert einstakt barn, nemendahópinn og skólann sem heild. Mikilvægt er að 

samstarf allra aðila í umhverfi nemenda sé gott til að sporna gegn einelti og andfélagslegri hegðun. 

Mikilvægt er að foreldrar ræði við börnin sín um mál sem upp koma og séu jákvæð til samstarfs. 

Foreldrar geta reynt að taka á eineltismálum sem upp koma heima eða utan skólastarfsins en upplýsa 

jafnframt skólann um slík mál. Mikilvægt er að foreldrar skipti sér af málum er þeir verða vísir af og 

komi upplýsingum til réttra aðila. Mikilvægt er að foreldrar eigi í góðum og virkum samskiptum við 

foreldra bekkjarfélaga barna sinna og séu vakandi yfir samskiptum barnanna. 

3.6 Vinaliðaverkefnið 

Vinaliðaverkefnið hóf göngu sína í Vesturbæjarskóla haustið 2016. Verkefnið er norskt að uppruna og 

er starfrækt í rúmlega 1000 skólum í Noregi. Vinaliðaverkefnið er einnig starfrækt í Svíþjóð og 

Danmörku með góðum árangri og stofnendurnir eru þegar byrjaðir að kynna verkefnið í  Þýskalandi og 

Bretlandi. Á Íslandi hefur Árskóli á Sauðárkróki séð um útbreiðsluna og hafa tæplega 50 grunnskólar, 

víðs vegar um landið, nú þegar innleitt verkefnið. Vinaliðaverkefnið gengur út á það að hvetja 

nemendur til meiri þátttöku í leikjum ýmiss konar í frímínútum og skapa með því betri 

skólaanda.  Verkefnið er í boði fyrir alla nemendur skólans en vinaliðar eru valdir úr 4.– 7. bekk. 

Markmið er að allir nemendur skólans hlakki til að mæta í skólann alla daga. 
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3.7 Vinavika 

Á hverju skólaári er vinavika. Vinavikan er haldin í nóvember í kringum baráttudags gegn eineltis 8. 

nóvember. Í vinavikunni hittast vinahópar og vinna ýmis verkefni saman. Markmið er að nemendur 

öðlist færni  í félagslegum samskiptum og samvinnu. Vinahópar hittast nokkrum sinnum á skólaári til 

dæmis í kringum jól og vinna saman verkefni sem kennarar ákveða. Vinahópar eru 1. og 4. bekkur, 2. 

og 5. bekkur og 3. og 6. bekkur.  

3.8 Vinaleikarnir 

Vinaleikar Vesturbæjarskóla eru dagur þar sem nemendum er skipt í hópa þvert á árganga og taka þátt 

í fjölbreyttum þrautum og leikjum. Markmið er að nemendur geri sér grein fyrir styrkleikum sínum og 

fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum í samvinnu við aðra, allir geta eitthvað, enginn getur allt. 

Tilgangurinn er þó fyrst og fremst að hafa gaman.  

3.9 Kannanir og greining 

Reglulega eru gerðar kannanir og greiningar á samskiptum nemenda. Niðurstöður eru kynntar 

starfsfólki og birtar á heimasíðu skólans eftir því sem við á. Unnið er út frá niðurstöðum eftir því sem 

þurfa þykir á bekkjarfundum og starfsmannafundum.  

3.9.1 Skólapúlsinn 

Skólapúlsinn er lagður fyrir nemendur í 6. og 7. bekk tvisvar sinnum á skólaári. Lausnateymi rýnir í 

niðurstöður eftir hverja fyrirlögn og eru upplýsingarnar nýttar til að vinna að umbótaáætlun skólans á 

hverju ári.  

3.9.2 Olweusarkönnunin 

Olweusarkönnunin er lögð fyrir nemendur í 4. – 7. bekk ár hvert í nóvember. Könnunin á að sýna 

umfang eineltis í skólanum. Lausnateymið fer yfir niðurstöður könnunarinnar og bregst við ef þess þarf 

ásamt umsjónarkennurum. 

3.9.3 Tengslakannanir 

Umsjónarkennarar leggja fyrir tengslakannanir í árgangnum. Ef kennarar gruna að einelti eigi sér stað 

í nemendahópnum er alltaf hægt að leggja fyrir tengslakönnun sem getur gefið vísbendingar um stöðu 

hópsins. 

3.9.4 Nemendaviðtöl 

Kennarar og nemendur eiga samtal að hausti um líðan og bekkjaranda. Markmiðið með nemendaviðtali 

er að kennarinn fái heildarinnsýn í stöðu barnsins í skólanum, námslega og félagslega (Fylgiskjal 10). 
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3.9.5 Félagslegt samþykki 

Kennarar skoða félagslegt samþykki nemenda í október og mars. Farið er yfir nemendahópinn og greint 

eftir fjórum flokkum. Kennarar fara yfir nemendalistann og merkja M fyrir meðal, H fyrir hafnað, T fyrir 

týnd og V fyrir vinsæl til að meta félagslega stöðu þeirra. Kennarar setja plús, mínus eða bæði fyrir 

framan V eftir því hvort viðkomandi er jákvæður, neikvæður eða jákvæður og neikvæður leiðtogi. 

Einnig er hægt að bæta við stafnum G ef viðkomandi barn sýnir gerendahegðun. Að greiningu lokinni 

er komið að því að gera áætlanir um vinnuna með þau börn sem þurfa aðstoð. Þessi greining er 

framkvæmd tvisvar sinnum á skólaári eða eins og oft og þykir þurfa til að fylgjast með stöðunni. 

Greiningin er komin frá verkefninu Allir saman sem Vanda Sigurgeirsdóttir þróaði fyrir skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur (Fylgiskjal 11). 

3.9.6 Greining á samskiptum starfsmanna við börnin  

Rannsóknir sýna að viðhorf og væntingar, ásamt samskiptum kennara og fagfólks við börnin skipta 

miklu máli. Þess vegna er gott að greina samskipti þeirra fullorðnu við börnin. Best er að gera þetta um 

leið og félagslegt samþykki er greint á félagslegri stöðu barnanna. Best er að nota lista með nöfnum 

allra barnanna. Segjum að fyrsta barnið á listanum heiti Aðalbjörn þá gefur starfsmaður samskiptum 

sínum við Aðalbjörn einkunn á bilinu mínus 5 til plús 5, þar sem mínus 5 eru mikil og neikvæð samskipti, 

plús 5 eru mikil og jákvæð samskipti og 0 eru engin samskipti. Að lokum þarf starfsmaður að skoða 

hvort hann þurfi að finna leiðir til að bæta samskipti við viðkomandi. Mikilvægt er að starfsfólk sé 

heiðarlegt í þessari greiningu. Teymi geta rætt þessar niðurstöður og í sameiningu fundið leiðir til að 

koma á jákvæðum samskiptum. 
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4. Vinnuferli og viðbrögð við einelti 
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Samkvæmt áætlun um atferlisvanda nemenda í Vesturbæjarskóla liggur fyrsta skrefið í viðbrögðum hjá 

umsjónarkennurum. Ef upp koma vandamál hjá nemendum eiga kennarar eða starfsfólk sem er á 

staðnum að grípa inn í strax. Umsjónarkennarar leita orsaka vandans með viðtölum við nemandann og 

samráði við foreldra. Ef nemandi brýtur ítrekað af sér og stendur ekki við samkomulag geta 

umsjónarkennarar leitað til lausnateymisins. Ef grunur er um einelti á alltaf að tilkynna það til 

lausnateymisins sem tekur málið til umfjöllunar í samráði við umsjónarkennara (Fylgiskjal 1). Sá sem 

tekur við tilkynningunni spyr tilkynnanda ýmissa spurninga til að fá nánari lýsingu á vandanum. 

Lausnarteymi tekur við máli nemandans og skoðar hvort um einelti eða alvarlegan samskiptavanda er 

um að ræða (Fylgiskjal 2/3). Lausnarteymið aflar upplýsingar eftir því sem við á hjá öðrum nemendum 

sem geta gefið mikilvægar upplýsingar um málið og mögulega þátttakendur (Fylgiskjal 4).  

 

Lausnarteymið skoðar hvort um hvort brotið sé síendurtekið á einstaklingnum og hvort það sé sami 

einstaklingur eða hópur sem á í neikvæðum samskiptum við þolanda. 

 

Er síendurtekið brotið á einstaklingnum? 

Já Nei 

 Þá er um samskiptavanda að ræða og ekki mun 
fara af stað rannsókn, aðstoða þarf 
einstaklinginn eða hópinn. 

 
Ef já: 
 

Er það sami einstaklingur/hópur sem á í neikvæðum samskiptum við þolanda? 

Já Nei 

Rannsókn á hugsanlegu einelti sett af stað. Skoða þarf hvernig samskipti eiga sér stað, hver 
á oftast upptökin, er þetta eitt mál eða fleiri. 
Síðan tekin ákvörðun af lausnateymi. 

 
 
 

Ef lausnarteymi metur svo að ekki sé um einelti að ræða er um samskiptavanda að ræða og ekki mun 

fara af stað rannsókn. Viðkomandi nemendur fá aðstoð við að ná sáttum samkvæmt fyrsta og öðru 

stigi um viðbrögð um atferlisvanda nemenda. Skoða þarf meðal annars hvernig samskiptin eiga sér 

stað, hver á oftast upptökin og hvort um sé að ræða eitt mál eða fleiri. 

4.2 Eineltismál 

Ef um einelti er að ræða er farið í markvissa vinnu með þolanda og geranda/gerendum. Þar sem 

eineltismál geta verið mismunandi eru leiðir að úrbótum margar. Lausnateymið metur í samstarfi við 

umsjónarkennara og foreldra í hverju máli fyrir sig hvernig málið er meðhöndlað. 
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Rannsókn á einelti 

• Rannsóknarviðtal við meintan þolanda (Fylgiskjal 5). 

• Rannsóknarviðtal við meintan geranda (Fylgiskjal 6). 

• Upplýsinga aflað með starfsfólks. 

• Foreldrar upplýstir um stöðu mála. 

 

Viðbrögð skólans við einelti 

• Fundur með þolanda eineltis, foreldrum og kennurum (Fylgiskjal 7). 

• Fundur með geranda eineltis, foreldrum og kennurum (Fylgiskjal 8). 

• Vinnuferli með bekknum (ef við á) (Fylgiskjal 9). 

• Hópfundur með foreldrum ef margir koma að máli (ef við á). 

• Allir starfsmenn eru upplýstir um gang mála og beðnir um að vera vakandi og láta stjórnendur 

vita um það sem gæti hjálpað við úrlausn málsins. 

• Foreldrum bekkjarins er gerð grein fyrir eineltinu og hverjar aðgerðir skólans eru til að aðstoða 

þolanda og geranda og hvaða afleiðingar það hefur ef eineltið heldur áfram (ef við á). 

• Leitað til nemendaverndarráðs til ráðgjafar ef þurfa þykir með samþykki foreldra gerenda og 

þolanda. 

 

Leiðir til úrbóta 

• Sáttaleiðin (sáttarborð), leitað lausna 

• Félagsfærni (hlutverkaleikir, klípusögur, myndbönd) 

• Sálfræðingur 

• Hjúkrunarfræðingur 

• Námsráðgjafi 

• Tengslakannanir 

• Spurningarlisti um bekkjarbrag og líðan 

• Eineltishringurinn 

 

Öll mál sem upp koma er varða ákveðna einstaklinga eru skráð og gæta skal fyllsta trúnaðar við 

skráningu. 
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4.3 Eftirfylgni og málslok 

Eftirfylgni eineltismála er mjög mikilvæg. Eftir að sáttaleið hefur verið fundin og búið er að funda með 

öllum aðilum málsins á að ræða aftur við þolanda og geranda að viku liðinni. Með því að vera í reglulegu 

sambandi við þolanda er hægt að fylgjast með því hvort líðan hans sé betri, verri eða í sama fari. Það 

sama gildir um geranda. Málinu telst lokið ef þolandi og gerandi lýsa breytingu á hegðun geranda og 

einelti er hætt. Fundur er haldinn með geranda og þolanda, foreldrum og kennurum þar sem farið er 

yfir þá vinnu sem hefur farið fram á aðskildum fundum. Það veitir þolanda, geranda, aðstandendum og 

starfsfólki lausn frá málinu og finna má að aðgerðir hafa borið árangur. Þó er haldin áfram óformleg 

eftirfylgni. Foreldrar eru hvattir til að vera vakandi yfir líðan barna sinna og styðja til góðrar hegðunar 

(Fylgiskjal 12). Ef þurfa þykir er hægt að sækja um viðtöl hjá sálfræðingi þjónustumiðstöðvar fyrir 

þolanda og geranda til að vinna úr sinni reynslu. 

 

Eineltið hættir ekki 

Ef eineltið hættir ekki skal fundað með foreldrum þolanda og geranda. Fara skal yfir öll gögn um málið 

á nemendaverndarráðsfundi. Málið er þá komið á þriðja stig áætlunar um atferlisvanda nemenda. 
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Fylgiskjal 1 

Tilkynning um grun um einelti 

-Tilkynning vegna gruns um alvarlegan samskiptavanda eða einelti- 

 

Tilkynning skal eins fljótt og unnt er vera tekin fyrir hjá lausnateymi skólans 

Dags.: 

Nafn þolanda og bekkur 

 

 

Nafn/nöfn gerenda og bekkur 

Tilkynnandi (kennari, starfsfólk, foreldri, nemandi…) 

 

 

Hvar á vandinn sér stað? 

 

 

 

 

Hve lengi hefur vandinn staðið yfir? 

 

 

 

 

Stutt lýsing 

 

 

 

 

 

 

 

Skrásetjari:       

 

Ábyrgð á máli:       
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Fylgiskjal 2 

Grunur um einelti eða alvarlegan samskiptavanda 

-Rannsóknarviðtal við meintan þolanda- 

Nafn:          Dags:     

Nemanda er gert kunnugt um að ástæða þess að hann sé kominn í viðtal sé að við höfum fengið 
upplýsingar um að      sé að koma illa fram við hann. 

Þolanda er gerð grein fyrir því að einelti er ekki liðið í Vesturbæjarskóla. Hann hefur fullan stuðning 
kennara, starfsfólks og stjórnenda. Hann á rétt á því að fá aðstoð frá hjúkrunarfræðingi. Þolandi skal 
vera hughreystur og upplýstur um ferlið sem fer af stað. 

Rætt er við þolanda. Hvernig líður honum? Hér er honum gerð grein fyrir því að hann á rétt á stuðningi 
og tryggja skal að þolandi geti sagt frá ef einelti heldur áfram. Hér er mikilvægt að skrá dagsetningu, 
nöfn og helstu atriði viðtalsins. 
 

Vilt þú segja 

eitthvað um það 

sem er að gerast? 

 

Hvernig kemur 

hann/þeir fram 

við þig? 

 

Hversu oft hefur 

þetta gerst? 

Hvenær gerist 

þetta helst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrar eru upplýstir um gang mála 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 3 

Grunur um einelti eða alvarlegan samskiptavanda 

-Rannsóknarviðtal við meintan geranda- 

Nafn:          Dags:     

Nemanda er gert kunnugt um að ástæða þess að hann sé kominn í viðtal sé að við höfum fengið 
upplýsingar um að hann sé að koma illa fram við       .  

Geranda er gerð grein fyrir því að einelti er ekki liði í Vesturbæjarskóla. Mikilvægt er að nemanda sé 
gerð grein fyrir afleiðingum gjörða sinna og að haft verði samband við foreldra hans. Nemanda á að 
vera ljóst að starfsmenn skólans munu nú fylgjast sérstaklega með honum. 

Rætt er við geranda og honum gerð grein fyrir því að hann skal hætta strax að leggja í einelti. Mikilvægt 
er að ef um fleiri en einn geranda er að ræða að það sé talað einslega við hvern og einn. Skráið nöfn, 
dagsetningu og helstu atriði viðtals. 
 

Hvað hefur þú að 

segja um þetta? 

 

Af hverju heldur 

þú að þetta sé 

sagt um þig? 

 

Er eitthað til í 

þessu? Er þetta 

rétt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrar eru upplýstir um gang mála 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 4 

Grunur um einelti eða alvarlegan samskiptavanda 

-Rannsóknarviðtal við þáttakendur í eineltismáli eða aðra sem geta gefið mikilvægar 

upplýsingar um málið- 

Nafn:       Bekkur:   Dags:     

Nemanda er gert kunnugt um að ástæða þess að hann sé kominn í viðtal sé að við höfum fengið 
upplýsingar um að verið sé að koma illa fram við       .  

Gerð er grein fyrir því að einelti er ekki liðið í Vesturbæjarskóla. Mikilvægt er að nemanda sé gerð grein 
fyrir afleiðingum gjörða sinna ef við þá og að haft verði samband við foreldra hans. Nemanda á að vera 
ljóst að starfsmenn skólans fylgjast vel með öllum aðilum. 
 

Hvað hefur þú að 

segja um þetta? 

 

Er eitthað til í 

þessu? Er þetta 

rétt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foreldrar eru upplýstir um gang mála 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 5 

Málið greint sem eineltismál 

-Viðtal við þolanda- 

Nafn:       Bekkur:   Dags:     

 

Mikilvægt er að skrá dagsetningar í hvert skipti og rætt er við nemanda 

Hvað finnst þér um 

þetta? Hvernig líður þér 

með þetta? 

 

Hvernig væri hægt að 

stoppa þetta? 

 

Hvað myndir þú vilja sjá 

gerast ef þú gætir alveg 

ráðið því? 

 

Hverju myndi það 

breyta fyrir þig? Hvernig 

myndi þér þá líða? 

 

Hvað getum við í 

skólanum gert til að 

hjálpa þér? 

 

Hvað geta foreldrar 

þínur gert til að hjálpa 

þér? 

 

Er eitthvað sem þú vilt 

segja að lokum sem gott 

er fyrir okkur að vita? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrar eru upplýstir um gang mála 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 6 

Málið greint sem eineltismál 

-Viðtal við geranda- 

Nafn:       Bekkur:   Dags:     

 

Mikilvægt er að skrá dagsetningar í hvert skipti og rætt er við nemanda 

Hvað finnst þér um þetta? 

Hvernig líður þér með 

þetta? 

Vilt þú vera þessi 

manneskja? 

Ef þið mynduð skipta um 

hlutverk þannig að þú værir 

hann/hún og hún/hann 

væri þú. Hvernig myndi þér 

líða? 

Myndir þú vilja vera í 

hans/hennar sporum? 

Hvað viltu gera í þessu? 

Hvernig ætlar þú að gera 

það? 

Hverju myndi það breyta 

fyrir þig? Hvernig myndi 

þér þá líða? 

Hvað getum við í skólanum 

gert til að hjálpa þér? 

Hvað geta foreldrar þínir 

gert til að hjálpa þér? 

Er eitthvað sem þú vilt 

segja að lokum sem gott er 

fyrir okkur að vita? 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrar eru upplýstir um gang mála 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 7 

Fundur með þolanda, foreldrum og kennurum 

Farið er yfir ferli rannsóknarinnar og niðurstöður kynntar. Farið er yfir þá vinnu sem er í vændum með 

þolanda, geranda og bekknum (ef þarf). Foreldrum er gerð grein fyrir þeim væntingum sem við gerum 

til þeirra: 

• Vera vakandi fyrir líðan barnsins. 

• Styðja barnið til góðrar hegðunar. Hvatning er mun áhrifaríkari en hunsun, tiltal eða refsing. 

• Láta skólann vita um það sem getur gagnast við úrvinnslu málsins. 

• Foreldrum stendur alltaf til boða að ræða við stjórnendur eða umsjónarkennara um málið. 

 

 

Framhald ákveðið 

 

 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 8 

Fundur með geranda, foreldrum og kennurum 

Farið er yfir ferli rannsóknarinnar og niðurstöður kynntar. Farið er yfir þá vinnu sem er í vændum með 

þolanda, geranda og bekknum (ef þarf). Foreldrum er gerð grein fyrir þeim væntingum sem við gerum 

til þeirra: 

• Vera vakandi fyrir líðan barnsins. 

• Styðja barnið til góðrar hegðunar. Hvatning er mun áhrifaríkari en hunsun, tiltal eða refsing. 

• Láta skólann vita um það sem getur gagnast við úrvinnslu málsins. 

• Foreldrum stendur alltaf til boða að ræða við stjórnendur eða umsjónarkennara um málið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framhald ákveðið 

 

 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              
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Fylgiskjal 9 

Vinnuferli kennara með hópinn 

Bekkjarfundir 

Bekkjarfundir um framkomu, samskipti og einelti. Rætt við nemendur um eineltishringinn, samstöðu 

og hópanda. Muna eineltisreglurnar og fundareglur. 

 

Klípusögur og hlutverkaleikir 

Klípusögur og hlutverkaleikir eru góð verkfæri til að vinna með umræðu um einelti. 

 

Aðstoð frá lausnateymi 

Til að efla andann og samstöðu í hópnum getur umsjónarkennari leitað aðstoðar lausnateymisins. 

 

Stutt greining á hvernig bekkjarfundurinn gekk. Hvað ætlar kennari að gera næst? Hvar staðsettu 

nemendur sig á eineltishringnum? Hvernig leið nemendum almennt? Hafa þeir orðið vitni af einelti? Ef 

svo, hve mikið? 
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Fylgiskjal 10 

Nemendaviðtöl  

Gott er að byrja viðtalið á því að taka fram að þetta sé trúnaðarviðtal. 

 

Hvernig líður þér í skólanum?  

 

 

 

Hvernig líður þér í frímínútum? 

Hvað er þá í gangi? 

 

 

 

Hverjir í bekknum ráða mestu? Af 

hverju heldur þú að þau ráði 

mestu? 

 

 

 

Hverjir eru vinir þínir? 

 

 

 

Heldurðu að öllum í X. bekk líði 

vel?  

 

 

 

Er stríðni eða einelti í gangi? 

Hverjir verða fyrir því? 

 

 

 

Er eitthvað í samskiptum innan 

bekkjarins sem þú hefur ekki 

talað um og þér finnst að ég eigi 

að vita? 
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Fylgiskjal 11 

Félagslegt samþykki 

 

Kennarar og fagfólk taka allan hópinn sinn og greina eftir fjórum flokkum. Til að mynda er hægt að nota 

bekkjarlista og einfaldlega að setja stafi fyrir aftan nöfn barnanna. Merkja M fyrir meðal, H fyrir hafnað, 

T fyrir týnd og V fyrir vinsæl. Setja plús, mínus eða bæði fyrir framan V eftir því hvort viðkomandi er 

jákvæður, neikvæður eða jákvæður og neikvæður leiðtogi. Einnig er hægt að bæta við stafnum G ef 

viðkomandi barn sýnir gerendahegðun.  

 

Þegar þessu er lokið er komið gott yfirlit yfir félagslega stöðu barnanna í hópnum. Eftir það er komið 

að því að gera áætlanir um vinnuna með þau börn sem þurfa aðstoð.  

 

Mikilvægt er að hafa í huga að í hvert sinn sem barn færist úr H eða T er í raun búið að bjarga barni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðal  

Börn sem falla í þennan flokk eiga það sameiginlegt að nokkur hluti hópsins þekkir þau og líkar vel við 

þau. Þau eiga vini og eru félagslega í fínum málum. Ekki þarf að hafa áhyggjur af þeim félagslega.  

 

Vinsæl 

Allir vita hver vinsælu börnin eru og flestum líkar vel við þau. Þau hafa skýra stöðu innan hópsins. Sum 

vinsæl börn eru jákvæðir leiðtogar en önnur eru neikvæðir leiðtogar. Jákvæðir leiðtogar hrósa, hjálpa, 

styðja. Neikvæðir leiðtogar stríða, meiða, skilja útundan og særa, ásamt því að draga önnur börn með 

sér í þessa hegðun. Neikvæðir leiðtogar eiga stóran þátt í að skapa neikvæða menningu í hópnum og 

viðhalda henni. Sum börn eru bæði jákvæðir og neikvæðir leiðtogar.  
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Hafnað  

Börn sem lenda hér er meðvitað hafnað af hópnum. Er það sársaukafull og erfið reynsla sem hefur 

neikvæðar afleiðingar. Í sumum tilfellum er börnum hafnað vegna eigin hegðunar en í öðrum vegna 

annarra þátta, eins og öfundar eða því að barnið er öðruvísi á einhvern hátt. Ef um hegðun er að ræða 

er það oft hegðun sem hinum börnunum finnst truflandi, meiðandi eða pirrandi. Þá getur einnig verið 

um klaufalega félagslega hegðun að ræða, sem og brot á viðurkenndum félagslegum reglum hópsins.  

 

Týnd  

Í þennan hóp fara þau börn sem eru feimin, óörugg og hlédræg. Þau tala oft ekki að fyrra bragði, eiga 

erfitt með að komast inn í leik sem er byrjaður, þora ekki að spyrja eftir öðrum börnum og hreinlega 

týnast í hópnum. Þau eru ekki eins og þeim sem er hafnað með slæmt orðspor, heldur eru þau ekki 

með neitt orðspor.  

 

Hægt er að lesa nánar um verkefnið hér. 

  

https://reykjavik.is/sites/default/files/allirvinir_uppsetning_ghj.pdf
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Fylgiskjal 12 

Málslok 

Fundur með geranda/þolanda, foreldrum og kennurum þar sem farið er yfir þá vinnu sem hefur farið 

fram. Bæði þolandi og gerandi hafa lýst því yfir að eineltið sé hætt.  

 

Við hvetjum foreldra til að vera áfram vakandi fyrir líðan barnsins og styðja barnið til góðrar hegðunar.  

 

 

 

 

Undirskrift nemanda 

        

 

Undirskrift foreldra 

        

 

Undirskrift kennara 

        

 

 

Dags.:    ,   ,   ,   , 

Ábyrgð á máli:              


