Viðbragðsáætlun gegn einelti í Oddeyrarskóla
Hvað er einelti?
Einelti er langvarandi ofbeldi, líkamlegt og/eða andlegt sem stýrt er
af einstaklingi eða hópi og beinist að ákveðnum einstaklingi eða
einstaklingum. Atferlið er endurtekið og þolandinn er ekki fær um að
verja sig. Í einelti er valdaójafnvægi þar sem gerandinn misbeitir
valdi gegn þolandanum.
Sýnilegt einelti
Dæmi um sýnilegt einelti er barsmíðar, spörk og útilokun. Þolandi getur verið þvingaður til að
gera eitthvað gegn vilja sínum eða eigur hans síendurtekið teknar traustataki, faldar eða
skemmdar.
Dulið einelti
Útskúfun og útilokun sem ekki er sýnileg er dæmi um dulið einelti. Það er oft talið
alvarlegasta eineltið og getur haft mikil áhrif á sjálfsmynd og líðan þolanda til lengri tíma.
Rafrænt einelti
Rafrænt einelti getur verið í formi SMS skilaboða í síma eða meiðandi og neikvæð umræða í
netheimum, t.d. á Facebook. Tilviljanakennd stríðni, átök og ágreiningur milli jafningja telst
ekki til eineltis.
Við berum öll ábyrgð
Allir sem koma að uppeldi og vinnu með börnum og unglingum bera ábyrgð á því að þau
finni til öryggis, hvort sem er á heimili, í skóla eða við félagsstörf. Allir þessir aðilar þurfa að
vinna saman. Best er þegar þeir eru samstíga í því að skapa jákvæðan aga og setja skýr
mörk um hegðun.
Forvarnir
Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, virðing og vinátta. Þau eiga að endurspegla gildi
skólasamfélagsins, þar sem áhersla er lögð á það að við berum öll ábyrgð á hegðun okkar
og framkomu, við sýnum hvert öðru virðingu og vinátta er í hávegum höfð.
Kennarar yngri bekkja geta notað Stöndum saman – forvarnir gegn einelti í heildstæðum
stuðningi við jákvæða hegðun (sjá vefslóð hér aftar og SMT möppu / Bully prevention).
Í hverjum bekk eru bekkjarreglur þar sem nemendur taka þátt í að búa til viðmið um hvaða
reglum allir eiga að hlíta í leik og starfi í skólanum. Í öllum bekkjum skal halda formlega
bekkjarfundi. Þar gefst tækifæri til að taka til umræðu ýmis mál sem lúta t.d. að jafnrétti,
fordómum, mannréttindum, skyldum okkar og ábyrgð í samfélaginu.
Kennarar ræða við nemendur um einelti, einkenni þess og áhrif og að það eigi aldrei
Nemendur velja sig ekki í hópa í skólastarfi án ábyrgðar fullorðinna. Hið sama á við ef
nemendur fá að velja sér sæti í skólastofu.
Gæsla og virkni nemenda í frímínútum er mikilvægur liður í því að vinna gegn einelti. Í
frímínútum eru þrír fullorðnir úti með yngstu nemendum og styðja þá í leik og samveru. Slík
vinna stuðlar að félagslegum tengslum og samkennd meðal nemenda.

Kennarar skrá athugasemdir um félagsleg samskipti nemenda í Mentor /dagbók eins og þörf
krefur. Ritari skráir í Mentor fyrir starfsfólk sem ekki hefur aðgang að því. Kennarar eru
hvattir til að kortleggja samskipti í bekknum sínum með því að gera tengslakannanir, a.m.k.
einu sinni á vetri eða þegar ástæða þykir til.
Nemendur 1. bekkjar eru vinabekkur nemenda 8. bekkjar og hvert barn fær eldri nemanda
sem sinn vin. Eldri nemendur aðstoða yngstu börnin í frímínútum fyrstu viku skólaársins og
eru þannig fyrirmyndir sem umhyggjusamir einstaklingar sem bera hag og líðan þeirra yngri
fyrir brjósti.
Samstarf heimila og skóla
Traust og jákvæð samskipti heimila og skóla eru mikilvægur þáttur í forvörnum gegn einelti.
Bæði foreldrar og kennarar geta átt frumkvæði af samvinnu sem varðar samskipti og
félagatengsl barna. Með því að vinna saman getum við betur stutt við heilbrigð tengsl og eflt
samkennd nemenda, bæði innan og utan skóla.
Hlutverk hvers hóps innan skólasamfélagsins
Nemendur
● Nemendur sýna hver öðrum virðingu og tillitssemi.
● Nemendur fylgja reglum skólans.
● Nemendur láta vita ef þeir eða aðrir verða fyrir einelti. Best er að ræða við foreldra
eða einhvern úr starfsliði skólans sem nemandi treystir vel og kemur málinu áfram.
● Nemendur taka afstöðu gegn einelti og komi öðrum til hjálpar.
Starfsfólk skóla
● Allt starfsfólk rifjar upp verkferli við eineltismál á hverju hausti á sameiginlegum fundi.
● Allt starfsfólk skóla skal sýna árvekni gagnvart nemendum og líðan þeirra.
● Allir þurfa að skrá athugasemdir og óæskilega hegðun í Mentor
● Allt starfsfólk tekur ábendingum um einelti alvarlega og kemur þeim til
umsjónarkennara viðkomandi nemanda.
● Starfsfólk skólans skal vera nemendum til fyrirmyndar, bæði til orðs og æðis og sýna
öllum einstaklingum skólasamfélagsins umhyggju og virðingu.
Foreldrar
● Foreldrar þurfa að hlusta á barn sitt og veita því athygli ef breyting verður á
framkomu, líðan eða svefnvenjum barnsins.
● Ef barnið ræðir einelti við foreldra sína láta þeir umsjónarkennara barnsins vita.
● Foreldrar stuðla að jákvæðum samskiptum nemenda, t.d. með því að skipuleggja
samveru nemenda utan skóla.
● Foreldrar sjá til þess að einstakir nemendur bekkjar séu ekki útilokaðir, t.d. frá
afmælisboðum.
● Foreldrar taka þátt í að byggja upp jákvæð og traust samskipti á milli heimila og
skóla.

Vísbendingar um einelti
Bæði foreldrar og starfsfólk skóla þurfa að vera vakandi gagnvart breytingum á hegðun
barna. Vísbendingar um einelti geta komið fram á ýmsan hátt:
Líkamleg vanlíðan:
● Barn kvartar oft yfir magaverk eða höfuðverk.
Tilfinningaleg vanlíðan:
● Grátur, skapsveiflur, óöryggi.
● Breytingar á svefnvenjum, kvíði.
● Lystarleysi, breytingar á matarvenjum.
Annað sem þarf að hafa í huga:
● Föt eða eigur barnsins hverfa ítrekað eða eru skemmd.
● Barn forðast vissar aðstæður, t.d. sturtuklefa, eða fara
út í frímínútur.
● Breyting á námsgengi eða viðhorfi gagnvart skólanum.
● Barnið er félagalaust utan skólatíma, fer ekki í afmæli eða sækir ekki í neinn
félagsskap.
● Lítið sjálfstraust, léleg sjálfsmynd
Skráning eineltismála
Eineltismál eru skráð á sérstakt eyðublað sem námsráðgjafi varðveitir. Það auðveldar okkur
að halda utan um fjölda mála og hver þróunin er í skólanum frá ári til árs.
Viðbragðsáætlun
1. Könnunarstig
Þegar grunur um einelti vaknar berst tilkynning til umsjónarkennara þolanda og geranda.
Þeir byrja á því að ræða einslega við þá nemendur sem nefndir eru til málsins og kanna
hvort vísbendingar eiga við rök að styðjast.
Kennari lætur annað starfsfólks sem vinnur með nemendum vita um aðstæður og allir
fylgjast vel með þeim sem hlut eiga að máli. Sérstaklega skal hafa gætur á nemendum í
frímínútum og utan kennslustofu.
Starfsmenn skrá það sem þeir sjá og heyra þegar þeir fylgjast með og koma skráningu til
umsjónarkennara. Umsjónarkennari tilkynnir nemendaverndaráði að könnun á einelti sé
hafin. Nemendaverndarráð aðstoðar með greiningu málsins.
Kennari ræðir einslega við nokkra nemendur bekkjarins til að fá þeirra álit á bekkjaranda og
tengslum í nemendahópnum.
Kennari leggur tengslakönnun fyrir bekkinn ef honum finnst ástæða til eftir viðtöl við
nemendur.

2. Grunur um einelti staðfestur
Tilkynningablað um einelti fyllt út. Umsjónarkennari geymir annað og kemur hinu til
námsráðgjafa til vörslu. Umsjónarkennari hittir nemendaverndarráð. Farið er í lausnaleit og
gerð gróf áætlun um framhald vinnunnar. Kennari hefur samband við foreldra nemenda.
Foreldrar geranda og þolanda ræða við börn sín og leiða þeim alvarleika málsins fyrir sjónir.
Rætt við bekkinn um nauðsyn þess að allir virði rétt hvers einstaklings til að vera í skólanum
í sátt og friði, þannig að öllum líði vel. Nemendur þurfa að láta vita ef þessi réttur er ekki
virtur og standa með þeim sem brotið er á.
Kennari ræðir aftur við foreldra og nemendur. Þá er metið hvort aðgerðir hafi leitt til þess að
eineltið taki enda. Ef svo er fylgjast bæði kennari og foreldrar með líðan barnsins áfram .
Bjóða skal fram aðstoð við þolanda og geranda eftir þörfum, t.d. viðtöl við námsráðgjafa eða
hjúkrunarfræðing.
3. Frekari vinnsla málsins
Ef ekki tekst að ljúka málinu í samvinnu kennara og foreldra fundar kennari aftur með
nemendaverndarráði og fær ráðgjöf og aðstoð með frekari vinnslu málsins.
Ræða þarf aftur við bæði geranda/gerendur og þolanda og láta alla aðila málsins vita að
fylgst er með gerðum þeirra og árangri áfram. Námsráðgjafi kemur að þeirri vinnu með
kennurum. Einnig er rætt við alla nemendur bekkjarins um einelti og nauðsyn þess að taka
virka afstöðu gegn því.
Í samráði við nemendaverndarráð er nauðsynlegt að boða foreldra allra viðkomandi til funda
og rétt að hafa einhvern stjórnanda/námsráðgjafa með á þeim fundum (foreldrar
þolanda/geranda eru ekki boðaðir saman til fundar, heldur rætt við hvora fyrir sig). Ef ekki
gengur að stöðva eineltið skal grípa til ráða eins og að útiloka geranda frá frímínútum og
hafa viðkomandi í einveru.
Bjóða skal fram þá aðstoð sem hugsanlega kemur viðkomandi einstaklingum að gagni, t.d.
viðtöl við námsráðgjafa eða hjúkrunarfræðing.
Loks má vísa máli til sérfræðinga utan skóla og bjóða t.d. aðstoð sálfræðings
fjölskyldudeildar.

Forvarnarteymi gegn einelti
Alltaf er hægt að vísa málum til teymisins, sem þá fundar eftir þörfum. Í forvarnarteymi gegn
einelti sitja skólastjórnendur, námsráðgjafi og kennari.
Forvarnarteymið kemur kennurum til aðstoðar við vinnslu eineltismála, fulltrúar þess aðstoða
í viðtölum við börn og foreldra og fylgjast með gangi mála og úrvinnslu.
Hvers þarf að gæta í viðtölum við nemendur?
● Mikilvægt er að tala alltaf einslega við þá sem að málinu koma. Þannig er oftast
hægt að ná meiri nálægð og einlægni í viðtölum.
● Varast skal að koma með beinar ásakanir, t.d. þegar rætt er við hugsanlega
gerendur. Gott er að nota orðalag eins og „Ég hef heyrt að það séu erfið samskipti á
milli þín og ... Er það rétt hjá mér?“
● Á sama hátt er hægt að leggja mál fyrir hugsanlegan þolanda: „Ég hef heyrt að það
séu einhverjir nemendur sem hafa verið að áreita þig. Er það rétt?“
● Á sama hátt er rætt við foreldra án ásakana. Í þeim viðtölum er hægt að segja: „Það
virðast vera vandamál í samskiptum barns þíns við … Þetta er mál sem við þurfum
að leysa sameiginlega og ég þarf að biðja þig um að ræða við þitt barn.“
● Ef nemendur benda á aðra sem koma að málinu í viðtölum , þakkar kennari fyrir
ábendingar en bendir á að nú sé aðeins verið að ræða við viðkomandi. Rætt verði við
aðra síðar.
● Kennari lætur vita að haft verði samband við foreldra og að fylgst verði með gangi
mála.
● Aldrei er látið vita um heimildamenn og gott að segja að fleiri en einn hafi bent á …
Nemendur eru hvattir til góðra verka, þeim hrósað fyrir samvinnu ef hægt er og
kennari segist treysta viðkomandi til að hegða sér þannig að ekki þurfi að aðhafast
frekar í málinu.

Heimildir og heimasíður um einelti:
http://olweus.is/ http://www.heimiliogskoli.is/einelti/
http://www.heimiliogskoli.is/media/files/1255963384/HS_einelti_FINAL_lowres_outl.pdf
http://www.barnaheill.is/barnaheill/verndumborn/is/einelti.html
http://www.regnbogaborn.is/einelti.asp
www.kolbrunbaldurs.is/
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/pbs/stondum_saman.pdf
Heimasíður um netöryggi / rafrænt einelti:
http://www.saft.is
http://www.netoryggi.is/

Tilkynning um einelti

Dags: ___________________

Hverjir eiga hlut að máli:
Nafn __________________________________bekkur______G/Þ ________
Nafn __________________________________bekkur _____ G/Þ _______
Nafn __________________________________bekkur _____ G/Þ ________
Nafn __________________________________bekkur _____ G/Þ ________

Hvað varð til þess að grunur vaknaði um einelti?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________
Undirskrift

Viðbragðsáætlun gegn einelti
Til minnis við vinnslu eineltismála
Dagsetningar viðtala og funda
Dags.

Nafn nemanda

Athugasemdir

Viðtöl við foreldra
Dags.

Nöfn foreldra

Annað
❏ Rýnihópaviðtöl
❏ Útilokun geranda frá frímínútum
❏ Tengslakönnun
❏ Viðtöl nemanda við námsráðgjafa
❏ Bekkjarfundur
❏ Viðtöl nemenda við sálfræðing
❏ Aðstoð námsráðgjafa
❏ Viðtöl við hjúkrunarfræðing
❏ Aðstoð nemendaverndaráðs
❏ Sjálfsstyrking fyrir þolanda
❏ Eftirfylgni
❏ Niðurstaða máls - lokið

Nöfn foreldra

