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Viðbrögð við atferlisvanda 

Samkvæmt reglugerð 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. Viðbrögð við brotum á skólareglum eiga að vera í samræmi við brotið og ávallt skal velja 

vægasta úrræðið sem er til þess fallið ná fram settu markmiði. Gæta skal jafnræðis og samræmis í 

viðbrögðum og taka tillit til aðstæðna hvers og eins. Í eineltismálum er farið eftir áætlun skólans gegn 

einelti. Umsjónarkennarar bera ábyrgð á velferð nemenda sinna í skólanum nema annað sé formlega 

ákveðið. Mikilvægt er að umsjónarkennarar haldi utan um skráningu á atferlisvanda.  

Viðbrögð við hegðunarvanda 

Samkvæmt 13. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum stendur að 

ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér hættu fyrir samnemendur og/eða starfsfólk 

skóla ber starfsfólki skylda til að bregðast tafarlaust við slíku með líkamlegu inngripi til að stöðva 

nemanda. Líkamlegu inngripi skal aðeins beitt í ítrustu neyð og eingöngu þegar ljóst er að aðrar leiðir 

duga ekki til að forða nemanda frá því að skaða sig og/eða aðra. Starfsfólki skóla er óheimilt að neyta 

aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér 

eða öðrum skaða eða eignatjóni. Skal þess ávallt gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn 

ber til í samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Láta skal tafarlaust af inngripi 

er hættu hefur verið afstýrt. Skólastjóri skal sjá til þess að atvik samkvæmt þessari málsgrein séu skráð 

og varðveitt í skólanum svo og ferill máls og ákvarðanir sem teknar eru í kjölfarið, í samræmi við lög 

um persónuvernd nr. 77/2000. Atvikaskráning skal fela í sér lýsingu á aðdraganda, atburðinum sjálfum 

og mati á þeirri hættu sem orsakast hefði af athafnaleysi. Mikilvægt er að starfsfólk vinni ekki eitt við 

slíkar aðstæður og kalli eftir aðstoð annars starfsfólks skólans eða viðeigandi utanaðkomandi aðstoð, 

t.d. frá lögreglu, heilsugæslu eða öðrum eftir atvikum. 

Hvernig við aðstoðum barn sem missir stjórn á skapi sínu 

Þegar barn í Vesturbæjarskóla missir stjórn á hegðun sinni eða sýnir óæskilega hegðun gilda ákveðnar 

verklagsreglur. Barn fær tíma og tækifæri til að bæta hegðun sína þar sem starfsfólk veitir barninu 

aðstoð við að ná stjórn á hegðun sinni. Ef barnið leiðréttir ekki hegðun þrátt fyrir að hafa fengið 

tækifæri til þess þá gefst því kostur á að fara afsíðis. Barninu er gefið val um að fara sjálft eða með 

aðstoð starfsmanna. Í rólegum aðstæðum gefst barninu tækifæri á að róa sig.  

  

https://vesturbaejarskoli.is/olweusarverkefnid/


Dæmi um óæskilega hegðun: 

• Truflandi hegðun í kennslustofu. 

• Barn rífur námsögn eða kastar í gólfið. 

• Skemmdarverk í skólahúsnæði. 

• Ljótt orðbragð eða látbragð sem beinist að persónum.  

• Ógnandi hegðun (að hóta, segjast eða þykjast ætla að beita ofbeldi). 

 

Ef barn skaðar sjálft sig, starfsmenn eða önnur börn, þá ber starfsmönnum skylda til þess að huga að 

öryggi viðstaddra og stöðva hegðunina. Barni er í framhaldinu vísað í öruggt rými þar sem það fær 

tækifæri til þess að róa sig niður. Þegar barnið er búið að róa sig niður og ná stjórn á tilfinningum sínum 

vinnur það uppbótarverkefni og í kjölfarið er samtal um hvers vegna það brást svona við og hvað hægt 

væri að gera betur næst. Ef slíkt atvik kemur upp einu sinni hjá barni fellur tilvikið undir 1. stig þessarar 

áætlunar þar sem málið er leyst með kennurum og foreldrum, málið er skráð og tilkynnt stjórnendum. 

Ef slík atvik koma ítrekað upp og ekki næst að leysa vandann á 1. stigi fer málið á 2. stig þar sem 

umsjónarkennarar ráðfæra sig við skólastjórnendur og aðgerðir skipulagðar í framhaldinu í samráði við 

foreldra. Á öllum stigum er rætt um hvort ástæða sé að tilkynna málið til barnaverndar.  

1. stig – Málið leysist hjá umsjónarkennurum 

Vandi kemur upp hjá barni og hér ættu flest mál að leysast. Um er að ræða óeðlilegar fjarvistir, 

erfiðleikar í samskiptum, hegðunarvarndi, óheflað orðbragð eða vanræksla í námi. Ef upp kemur 

vandamál hjá barni skal kennari eða starfsmaður sem er á staðnum skipta sér af því og grípa inn í strax. 

Ef kennari eða starfsmaður telur að hægt sé að leysa málið á þessu stigi þarf hann að gefa sér tíma 

strax til að ræða við barnið þegar það er orðið rólegt. Kennari eða starfsmaður metur hvort tilkynna 

eigi um atvikið til umsjónarkennara, í flestum tilfellum er betra að láta umsjónarkennara vita. Ef þarf, 

skal kennari leystur af til að geta rætt við barn (í viðurvist þriðja aðila ef nauðsyn krefur). Barnið fær  

aðstoð til að ná sáttum ef um samskiptavanda er um að ræða. Ef kennari eða starfsmaður telur sig ekki 

hafa afgreitt málið taka umsjónarkennarar það að sér. Umsjónarkennarar leitar orsaka vandans með 

viðtölum við barnið og foreldra þess.  

 

Sérstaklega skal skoða:  

▪ þroska barnsins 

▪ aðstæður barns  

▪ náms- og kennsluhætti og skólabrag 

▪ samsetningu hópa og aðstæður barnsins í félagahópum 

▪ samskipti kennara og barns og samskipti heimila og skóla. 

https://vesturbaejarskoli.is/wp-content/uploads/2020/08/Tilkynning-til-barnaverndaryfirvalda-vi%C3%B0mi%C3%B0-1.pdf


Ef barnið brýtur ítrekað af sér hjá sama kennara eða starfsfólki og stendur ekki við samkomulag hefur 

viðkomandi kennari eða umsjónarkennarar samband og samráð við foreldra. Ávallt skal upplýsa 

umsjónarkennara um þegar haft er samband við foreldra. Ef barni er vísað úr kennslustund ber kennara 

að finna annað úrræði og upplýsa foreldra um málið. Ef um viðkvæm málefni er að ræða hringja  

kennarar í foreldra. Ef ekki tekst að leysa vanda með barni og foreldrum eftir þessari leið er leitað 

aðstoðar hjá skólastjórnendum. 

2. stig – Umsjónarkennarar og skólastjórnendur 

Umsjónarkennarar ráðfæra sig við skólastjórnendur um vanda barns og í sameiningu eru aðgerðir 

skipulagðar. Barn hefur ekki staðið við samninga og ekki hefur tekist að leysa vanda með barni og 

foreldrum. Óæskileg hegðun heldur áfram og birtist til dæmis í óeðlilegum  fjarvistum, erfiðleikum í 

samskiptum, hegðunarvanda, óhefluðu orðbragði eða vanrækslu í námi.  

 

Hér gæti verið um að ræða aðgerðir eins og: 

▪ Umsjónarkennarar og skólastjórnendur funda með foreldrum barna og leita úrlausna.  

▪ Deildarstjóri stoðþjónustu skipuleggur stuðningskennslu eða veitir annan stuðning. 

▪ Settur er inn aukinn stuðningur til handa barninu eða hópnum. 

▪ Leitað er aðstoðar Þjónustumiðstöðvar vesturbæjar, miðborgar og hlíða eins og til dæmis 

hegðunarráðgjafa eða kennsluráðgjafa.   

▪ Ef grunur er um einelti eða alvarlegan samskiptavanda er málið rætt í lausnarteymi skólans. 

 

Sérstaklega skal skoða: 

▪ nám barnsins og hvort það þarfnist stuðnings í námi 

▪ þroska barnsins 

▪ aðstæður barns  

▪ náms- og kennsluhætti og skólabrag 

▪ samsetningu hópa og aðstæður barnsins í félagahópum 

▪ samskipti kennara og barns og samskipti heimila og skóla. 

 

Lagist hegðunin ekki þrátt fyrir þessar aðgerðir er málið borið undir nemendaverndarráð í samráði við 

foreldra.  

3. stig – Málið lagt fyrir nemendavernd 

Á þessu stigi eru málin orðin að nemendaverndarráðsmálum. Nemendaverndarráð fjallar um sérstök 

úrræði varðandi einstaka börn sem lögð hafa verið fyrir ráðið. Eineltismál og alvarleg samskiptamál 

sem ekki næst að leysa eftir að lausnateymi hefur unnið í málinu falla hér undir. 



 

Hér er um að ræða aðgerðir eins og: 

▪ að sækja um greiningu hjá skólasálfræðingi. 

▪ að sækja um ráðgjöf og stuðning hjá Þjónustumiðstöð vesturbæjar, miðborgar og hlíða. 

▪ að tilkynna málið til barnaverndar.  

▪ að sækja um ráðgjöf hjá farteymi.   

▪ að sækja um úrræði hjá öðrum fagaðilum (s.s. farteymi eða Brúarskóla). 

▪ að stuðningur sé skipulagður í kringum barnið eins og að stuðningsfulltrúi fylgir því í gegnum 

skóladaginn. 

▪ að barnið fær aðstoð hjá stoðkennurum í ákveðnum kennslustundum eða allan skóladaginn, 

eftir því sem hentar hverju sinni. 

 

Gagnvart barni sem virðir ekki skólareglur ítrekað má grípa til þessara úrræða: 

▪ að barn fái önnur viðfangsefni það sem eftir lifir skóladags undir eftirliti starfsfólks skólans utan 

kennslurýmis árgangsins. 

▪ að vísa barni úr kennslustund í ákveðinni námsgrein í annað úrræði innan skólans undir eftirliti 

starfsfólks skólans. 

▪ að óska eftir að foreldrar sæki viðkomandi barn. 

▪ að meina barni þátttöku í félags- og tómstundastarfi  á vegum skólans vegna agabrota í félags- 

og tómstundastarfi. 

▪ að vísa barni um stundarsakir úr skóla að hámarki eina kennsluviku á meðan leitað er lausnar.  

▪ að vísa barni ótímabundið úr skóla ef það veldur öðrum skaða eða eignatjóni, leita skal allra 

leiða áður en þessi leið er farin. Skólastjóri tilkynnir skólanefnd ákvörðunina sem tryggir barni 

annað skólaúrræði innan þriggja vikna.  

 

Lagist hegðunin ekki þrátt fyrir þessar aðgerðir á 3. stig er málið orðið það alvarlegt að um það gilda 

verklagsreglur um viðbrögð við lögbrotum á skólatíma og á leið nemenda til og frá skóla og alvarlegum 

brotum nemenda á skólareglum. 

 

 

4. stig – Verklagsreglur Skóla- og frístundasviðs 

Hér eru brotin orðin mjög alvarleg og gilda verklagsreglur um viðbrögð við lögbrotum á skólatíma og á 

leið nemenda til og frá skóla og alvarlegum brotum nemenda á skólareglum. 

 



Með alvarlegum brotum á skólareglum er meðal annars átt við:   

Alvarlegt ofbeldi, þjófnað, innbrot í skóla (þar með talið í tölvukerfi), skemmdarverk, veggjakrot, 

áfengis- og fíkniefnaneyslu, sölu og dreifingu fíkniefna. Á þessu stigi málsins er farið eftir 

verklagsreglum Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur um þjónustu við grunnskólanema með fjölþættan 

vanda: verklagsreglur_2012_breytingar_2015.pdf (reykjavik.is) 

 

Þegar ofangreind mál koma upp metur skólastjóri hverja af neðangreindum leiðum hann velur að 

fara:  

1. Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.  

2. Nemandi er sendur heim í samráði við foreldra á meðan málið er til frekari skoðunar.  Ef 

samvinna næst ekki við foreldra getur komið til tímabundinnar brottvikningar nemanda á 

meðan ákvörðun er tekin um framhald málsins.  

3. Ef um brottvikningu er að ræða skal gæta stjórnsýslulaga nr. 93/1993, þ.m.t. andmælaréttar, 

meðalhófs, jafnræðisreglu og rannsóknar- og upplýsingaskyldu, reglugerð nr. 1040/2011 um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum  

4. Ef um ofbeldi er að ræða hefur skólastjóri samband við foreldra þolanda.  Ef ekki er um kæru 

til lögreglu að ræða leitar skólastjóri heimildar foreldra til lausnar málsins innan skólans.  

5. Skólastjóri hefur samband við þjónustumiðstöð hverfisins og óskar eftir aðkomu þeirra að 

málinu.  

6. Fundað með geranda og foreldrum hans um framhald málsins.  Ráðgjöf og þjónusta fengin frá 

þjónustumiðstöð hverfisins.  

7. Lausnarleið ákveðin í samráði við aðila.  

8. Finnist ekki viðunandi lausn er málið tilkynnt til Barnaverndar Reykjavíkur sem heldur utan um 

málið á meðan leitað er frekari lausnar.   

 

Aðkoma  lögreglu  

▪ Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.  

▪ Skólastjóri tilkynnir lögreglu um málið og fer fram á rannsókn málsins.  

▪ Skólastjóri tilkynnir málið til Barnaverndar Reykjavíkur.  

▪ Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda.  

 

Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar 

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um minniháttar mál er að ræða fer framhald málsins samkvæmt 

„Lausnarleið skóla“.  Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um alvarlegt lögbrot hefur verið að ræða fer 

um framhald málsins samkvæmt eftirfarandi ferli:  

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/verklagsreglur_2012_breytingar_2015.pdf


1. Fulltrúi Barnaverndar Reykjavíkur kallar til fundar fulltrúa þjónustumiðstöðvar hverfisins, 

skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, skóla og foreldra viðkomandi nemanda.  Aðilar vinna að 

lausn málsins.  

2. Teymi stofnað um málið þar sem Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu 

þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, tímabundinni brottvísun 

eða í öðru sérúrræði.  

3. Finnist ekki viðunandi lausn innan heimaskóla sér skóla- og frístundasvið Reykjavíkur um að 

útvega nýtt skólaúrræði. 

 


