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Áfallaáætlun 

 

Tilgangurinn með áfallaáætlun Árbæjarskóla er að skýrt sé hvernig bregðast á við þegar válegir atburðir 

sem snerta nemendur og/eða starfsfólk skólans verða.  Áfallaáætlun þessi skal nýtt sem gátlisti þegar 

skipuleggja þarf áfallahjálp. 

Athuga ber að taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin og mikilvægt er að 

starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við þá erfiðleika sem fylgja hinum ýmsu áföllum. 

Starfsfólk skal í viðbrögðum sínum taka tillit til hefðar og reynslu varðandi viðbrögð við áföllum. 

 

Áfallaráð 

Í áfallaráði sitja eftirtaldir aðilar:  Skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, skrifstofustjóri, námsráðgjafar, 

skólahjúkrunarfræðingur auk skólasálfræðings. Skólastjóri eða staðgengill hans er ábyrgur fyrir því að 

kalla saman áfallaráð og stýra vinnu þess og skipulagi. 

 

Hlutverk áfallaráðs   

Í meginatriðum er hlutverk áfallaráðs að gera áætlun, svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar 

áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla 

fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. 

Lykilatriði er að í hverju tilviki sé mótuð skýr og afdráttarlaus áætlun um hver sinni hvaða hlutverki, í 

hvaða röð, og hvernig beri að bregðast við. Mikilvægt er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra 

sem hlut eiga að máli hverju sinni.  Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða, þarf að hafa í huga alla þá 

einstaklinga sem koma að starfsemi skólans, s.s. nemendur, aðstandendur, kennara, stjórnendur og 

annað starfsfólk. 

 

Áföll sem þessi áætlun nær til eru: 

▪ Alvarleg slys (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks). 

▪ Alvarleg veikindi (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks). 

▪ Langvinnir sjúkdómar (nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks). 

▪ Andlát (nemanda, aðstandenda þeirra, starfsfólks eða maka starfsfólks). 

Við upphaf skólaárs fundar Nemendaverndarráð og fer yfir hvort breyting hafi orðið á aðstæðum 

nemenda eða starfsfólks vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla. Rætt er um 

þau áföll sem upp hafa komið og tekin ákvörðun um hvort eða til hvaða aðgerða skal gripið.  Skrifstofa 

skólans skal halda sérstaklega utan um slíkar upplýsingar. 

 

Viðbrögð við áföllum 

Við Árbæjarskóla er starfandi áfallaráð. Hlutverk þess er að vera skólastjórnendum og öðru starfsfólki 

til aðstoðar til að mæta ýmiss konar áföllum sem nemendur og/eða starfsfólk verður fyrir.  

Áfallaráð Árbæjarskóla skólaárið 2018-2019: 
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Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri    vs: 411 7700   gsm: 823 2336 

Guðrún Erna Þórhallsdóttir, aðstoðarskólastjóri  vs: 411 7700  gsm: 664 8121 

Þórhildur Þorbergsdóttir, aðstoðarskólastjóri  vs: 411 7700  gsm: 664 8124 

Sigrún Lilja Ingibjargardóttir, skrifstofustjóri  vs: 411 7700  gsm: 865 0058 

Ingveldur Gyða Kristinsdóttir, námsráðgjafi  vs: 411 7700  gsm: 691 1058 

Linda Pálsdóttir, námsráðgjafi    vs: 411 7700  gsm: 892 0790 

Birna Sólveig Björnsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur vs: 513 5200 

 

Eftirfarandi atriði eru gátlisti fyrir starfsfólk skólans um viðbrögð við áföllum. Skólastjóri kallar áfallaráð 

saman þegar áföll verða. 

 

Fyrstu viðbrögð 

• Sá sem fær fyrstur upplýsingar um alvarlegt slys, alvarleg veikindi eða dauðsfall kemur þeim til 

skólastjóra. Skólastjóri aflar staðfestra upplýsinga og hefur samband við aðstandendur eða 

aðra þá aðila sem geta gefið upplýsingar um áfallið. 

• Skólastjóri kallar saman áfallaráð sem skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu aðgerðir 

skólans.  

• Áfallaráð metur til hvaða aðgerða er gripið samdægurs sem fer eftir eðli áfalls hverju sinni. 

• Viðbrögð sem gripið er til hverju sinni vegna áfalls eru skráð. 

• Ef áfall verður á skólatíma og kalla þarf til sjúkrabíl er alltaf haft samband við aðstandendur. Ef 

aðstandendur komast ekki með bílnum fer starfsmaður skólans með honum. 

 

Það sem gert er samdægurs 

• Starfsmönnum er tilkynnt um áfallið og hvernig skólin mun taka á málum. 

• Nemendur upplýstir um hvað gerst hefur og eru það umsjónarkennarar og fulltrúar úr 

áfallaráðinu sem gera það.  

• Skólastjórnendur senda tölvupóst til aðstandenda árgangs/skólastigs/skólans allt eftir því um 

hvaða áfall er að ræða. 

• Nemendum, foreldrum og starfsfólki boðin áfallahjálp ef þurfa þykir. 

 

Næstu dagar á eftir 

• Aðilar úr áfallaráðinu fylgjast með stöðu mála og grípa til aðgerða ef þurfa þykir í samráði við 

fagaðila á heilsugæslu, skólaþjónustu eða hjá sérfræðingum á Skóla- og frístundasviði.  

Viðbrögð við áföllum tengdum nemendum 
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Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemanda 

Viðkomandi starfsfólki og nemendum er greint frá því ef nemandi þarf að vera langdvölum burt frá 

skóla vegna alvarlegra veikinda. Áfallaráðið ákveður hvernig taka skuli á málinu og metur hve mikið 

vinna skal með viðkomandi nemendahópa. Aðilar úr áfallaráðinu ásamt umsjónarkennara ræða við og 

vinna með nemendum í einstaka nemendahópum sem tengjast málinu eftir aðstæðum.  Athuga skal 

hvort heimsóknir til viðkomandi nemanda séu mögulegar og hvernig skuli staðið að þeim. 

 

Undirbúa þarf samnemendur undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar hann kemur aftur 

í skólann en það getur auðveldað endurkomuna. Umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallaráðinu ræða við 

nemandann áður en hann kemur í skólann. 

 

Alvarleg slys sem verða í skólanum 

Verði alvarlegt slys á nemanda á skólatíma skal hafa samband við foreldra og lögreglu strax. Áfallaráðið 

fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við. Aðilar úr áfallaráðinu ásamt umsjónarkennara ræða við 

nemendur sem tengjast málinu. Starfsfólki og nemendum er greint frá slysinu.  Skólastjórnendur gæta 

þess að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða misvísandi upplýsingar um þætti málsins. Í því 

sambandi gæti þurft að senda bréf með helstu upplýsingum heim með nemendum.  Sýni fjölmiðlar 

áhuga, er skólastjóri eða staðgengill hans, eini tengiliður skólans við þá.  Allir aðrir skulu vísa á hann 

varðandi upplýsingar sem gefa á. 

Undirbúa þarf samnemendur undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar hann kemur aftur 

í skólann, en það getur auðveldað endurkomuna.  Umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallaráðinu ræða 

við nemandann áður en hann kemur í skólann. 

Allar aðgerðir skólans eru bornar undir viðkomandi foreldra til samþykkis og þeir hafðir með í ráðum 

frá upphafi. 

 

Alvarleg slys sem verða utan skólatíma 

Áfallaráðið fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við. Starfsfólki og nemendum er tilkynnt um slysið. 

 

Andlát nemanda 

Skólastjóri sér um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hefur samband við heimilið. Áfalla-

ráðið kallað saman á fund þar sem fólk skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu viðbrögð skólans. 

Umsjónarkennara viðkomandi nemanda tilkynnt um andlátið. 

 

Allar aðgerðir skólans eru bornar undir viðkomandi foreldra til samþykkis og þeir hafðir með í ráðum 

frá upphafi. 

 

Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái 

fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn. Skólastjóri tilkynnir dauðsfallið við fyrsta hentuga tækifæri. 

Skrifstofustjóri skólans sér um að kalla allt starfsfólkið saman ef nauðsyn krefur. Skólastjóri ásamt aðila 
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úr áfallaráðinu tilkynnir andlátið strax í viðkomandi nemendahópi og umsjónarkennari kemur með í 

stofuna. Stutt er við nemendur eins og hægt er með aðstoð hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa og 

sálfræðings. Umsjónarkennarar með aðstoð fulltrúa úr áfallaráðinu tilkynna andlátið öðrum 

nemendum skólans. 

Fáni dreginn í hálfa stöng við skólann þegar búið er að tilkynna nemendum andlátið. 

 

Æskilegt er að umsjónarkennarar séu með sínum nemendahópi það sem eftir er skóladags. Nemendum 

gefið tækifæri til að ræða um atburðinn. Skólastjórnendur, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og 

skólasálfræðingur aðstoða ef þörf er á. Foreldrum nemenda tilkynnt um atburðinn í tölvupósti og þeim 

boðið að sækja börn sín í lok skóladags.  Tölvupóstur sendur heim til allra nemenda og foreldra þar 

sem greint er frá því sem gerðist og sagt hvernig skólastarfið verði næstu daga. Mikilvægt að 

skrifstofustjóri skólans athugi hvaða nemendur voru ekki í skólanum þennan dag svo hægt sé að senda 

skilaboð til þeirra. Í lok dagsins skal fundað í áfallaráðinu ásamt umsjónarkennara, þar sem farið er yfir 

stöðuna og áætlanir gerðar um áframhaldandi vinnu. 

 

Næstu dagar hjá samnemendum viðkomandi nemanda 

Samnemendur undirbúa samúðarkveðju og/eða skrifa minnigargrein.  Einnig geta nemendur teiknað 

myndir, skrifað bréf, ljóð eða sögur.  Nemendum greint frá hvað gerist næstu daga þ.e. kistulagning og 

jarðarför, ef þörf krefur.   Foreldrar nemenda ákveða hver fyrir sig hvort börn þeirra verði viðstödd 

jarðarförina/minningarathöfnina.  Nauðsynlegt er að foreldrar fari með börnunum sínum í 

jarðarförina/minningarathöfnina ef þeir ákveða að börn þeirra verði viðstödd. Kennslustundir næstu 

daga þarf að brjóta upp, ef spurningar vakna, eða ef fram koma viðbrögð sem sýna sorg, reiði, 

örvæntingu eða sektarkennd. Nauðsynlegt er að nemendum sé gefinn kostur á því að tjá tilfinningar 

sínar eða koma með reynslusögur.  Mikilvægt er að umsjónarkennarar fái þann stuðning og hjálp sem 

þeir þurfa á að halda frá áfallaráðinu og öðrum sérfræðingum.  Skólastjórnendur, umsjónarkennarar 

og þeir starfsmenn sem tengst hafa barninu verða við jarðarförina sé það mögulegt.  Fulltrúar skólans 

fara í heimsókn til foreldra viðkomandi nemanda með samúðarkveðju eftir andlát í samráði við þá. 

 

Viðbrögð við áföllum tengdum aðstandendum nemenda 

 

Alvarleg veikindi aðstandenda nemanda 

Skólastjórnendur eða umsjónarkennarar fá staðfestingu á veikindunum hjá foreldri 

nemanda.  Upplýsingum komið til þeirra sem málið varða.  Áfallaráðið fundar um málið og ákveður í 

samráði við foreldra hvernig unnið skuli að málinu. 
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Alvarleg slys aðstandenda nemanda 

Skólastjórnendur eða umsjónarkennarar fá staðfestingu á slysinu hjá foreldri nemanda.  Upplýsingum 

komið til þeirra sem málið varðar.  Áfallaráðið fundar um málið og ákveður í samráði við foreldra 

hvernig unnið skuli að málinu. 

 

Andlát aðstandenda nemanda 

Skólastjóri aflar staðfestra upplýsinga um atburðinn.  Áfallaráðið kallað saman þar sem ákveðin eru 

fyrstu viðbrögð skólans.  Umsjónarkennurum nemanda tilkynnt um andlátið. 

 

Allar aðgerðir skólans eru bornar undir foreldra/aðstandanda og þeir hafðir með í ráðum frá upphafi. 

 

Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráðinu koma upplýsingunum til samnemenda.  Ef mögulegt er skal þess 

gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina sérstaklega, ekki 

yfir hópinn.  Starfsfólki skólans er tilkynntur atburðurinn.  Umsjónarkennarar stjórna áframhaldandi 

vinnu í nemendahópnum.  Þeir geta hvenær sem er leitað aðstoðar aðila úr áfallaráðinu.  Nemendur 

útbúa samúðarkveðju sem send er nemanda og fjölskyldu hans sem fyrst í samráði við 

foreldra/aðstandanda.  Aðilar úr áfallaráðinu aðstoða umsjónarkennara við að undirbúa nemendur 

undir það hvernig þeir taka á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann. 

Áföll tengd starfsfólki skólans 

 

Alvarleg veikindi starfsmanns 

Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann hvernig tilkynna skuli 

samstarfsfólki/nemendum veikindin. 

 

Alvarleg slys á starfsmanni 

Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hvernig tilkynna 

skuli samstarfsmönnum/nemendum um slysið. 

 

Andlát starfsmanns 

Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  Skólastjóri kallar áfallaráðið saman og ákveðin eru 

fyrstu viðbrögð skólans.  Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  Skrifstofustjóri skólans 

sér um tilkynningu til þeirra sem fjarri eru.  Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna, 

sem eru við nám eða störf við skólann, fái fregnina sérstaklega.  Ef umsjónarkennari fellur frá tilkynnir 

skólastjóri, ásamt aðila úr áfallaráðinuinu, umsjónarnemendum um andlátið.  Nemendum skólans er 

tilkynnt um andlátið.  Að því loknu er fáni dreginn í hálfa stöng við skólann.  Skólastjóri sendir  

foreldrum tölvupóst þar sem andlátið er tilkynnt og hvernig unnið verður í skólanum í kjölfar 

þess.  Aðilar úr áfallaráðinu veita umsjónarnemendum stuðning og vinna með þá næstu daga ef þörf 
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krefur.  Aðilar úr áfallaráðinu ræða við nemendur í öðrum hópum sé þess óskað.  Skólastjóri ásamt 

aðila úr áfallaráðinu fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.  Skólinn sendir samúðarkveðju til 

nánustu aðstandenda.  

 

Andlát maka/barns starfsmanns 

Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  Skólastjóri kallar áfallaráðið saman og ákveðin eru 

fyrstu viðbrögð.  Starfsfólk skólans er upplýst um andlátið.  Skrifstofustjóri skólans sér um að tilkynna 

þeim sem fjarri eru um andlátið.  Ef mögulegt er skal þess gætt að náin skyldmenni hins látna, sem eru 

við nám eða störf við skólann, fái fregnina sérstaklega.  Áfallaráðið tekur ákvörðun um hvernig 

upplýsingum skuli komið til foreldra nemenda. Aðilar úr áfallaráði veita nemendum stuðning og vinna 

með þá næstu daga ef þess er óskað. Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráðinu fer heim til 

starfsmanns. Skólinn sendir samúðarkveðju til starfsmanns. 

 

 

Ofbeldisverk – líkamsárás 

 

Viðbrögð þegar starfsmaður er þolandi – nemandi gerandi 

 

Viðbrögð starfsmanns: 

• Kallar eftir aðstoð strax með því að hafa samband við skólastjórnendur / skrifstofu eða aðra þá 

sem hann nær í til að fá aðstoð hjá.  

• Skólastjórnendur alltaf upplýstir strax um atvikið. 

• Skráir stutta lýsingu á atburðinum og afhendir skólastjóra. 

• Fær áverkavottorð á heilsugæslustöð eða slysadeild. 

• Áverkavottorð er mikilvægt ef ljóst er að fjarvistir frá vinnu megi rekja til áverka eða annarra 

afleiðinga atburðarins. 

 

Viðbrögð skólastjórnenda: 

• Ræðir við starfsmanninn. 

• Ræðir við nemandann. 

• Hefur samband við foreldra nemandans, tilkynnir atburðinn og boðar viðkomandi í skólann 

til að sækja nemandann. 

• Metur í samráði við starfsmanninn hvort tilkynna eigi atburðinn til lögreglu eða annarra 

yfirvalda. Taka skal tillit til aldurs nemandans, hvort um ítrekað brot sé að ræða eða 

annarra aðstæðna sem máli skipta. 

• Gefa starfsmanni frí það sem eftir er dagsins til að viðkomandi geti jafnað sig og leitað eftir 

læknisþjónustu ef þurfa þykir.  

• Starfsmanni bent á að fá sér læknisvottorð. 
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• Útbúa skýrslu fyrir Tryggingastofnun og Vinnueftirlitið. 

• Boða foreldra og nemanda til fundar eins fljótt og kostur er. Fundinn situr fulltrúi frá 

skólaþjónustu þjónustumiðstöðvar hverfisins og aðrir þeir aðilar sem þurfa þykir. Málið 

leitt til lykta á fundinum. 

• Styður við starfsmann og býður honum sérfræðiaðstoð ef þurfa þykir. 

 

Viðbrögð gagnvart nemanda – geranda: 

• Nemandi færður til skólastjórnenda 

• Nemandi sóttur af foreldri/forráðamanni 

• Nemandi mætir ekki aftur í skóla fyrr en að fundi loknum og þá í fylgd með foreldri 

• Unnið er samkvæmt verklagsreglum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í málum sem 

þessum. Viðurlög geta verið eftirfarandi: 

Tímabundin brottvísun úr skóla eða að málum sé vísað til stofnana utan skólans. 

• Ákveðið er á fundi með foreldri og nemanda hvaða stuðning nemandinn þurfi í kjölfarið, s.s. 

viðtöl hjá sálfræðingi, ráðgjafa eða heilbrigðisstarfsmanns. 

 

Viðbrögð sjónarvotta – starfsmanna sem koma að: 

• Veita aðstoð strax 

• Leysa viðkomandi starfsmann af eða finna einhvern til afleysingar 

• Aðstoða við að fara með nemandann (gerandann) til skólastjóra 

• Skrifa stutta lýsingu á atburðinum eins fljótt og auðið er og afhenda skólastjóra. 

 

 

Viðbrögð þegar nemandi er þolandi – nemandi er gerandi 

 

Viðbrögð starfsmanns: 

• Kallar eftir aðstoð skólastjórnenda eða annarra starfsmanna. 

• Skólastjórnendur alltaf upplýstir strax um atvikið. 

• Skráir stutta lýsingu á atburðinum og afhendir skólastjóra. 

 

Viðbrögð skólastjórnenda: 

• Ræðir við nemanda/þolanda. 

• Hefur samband við foreldra nemandans, tilkynnir atburðinn og boðar viðkomandi í skólann 

til að sækja nemandann. 

• Metur hvort tilkynna eigi atburðinn til lögreglu eða annarra yfirvalda. 

• Boða foreldra og nemanda til fundar eins fljótt og kostur er. Fundinn situr fulltrúi frá 

skólaþjónustu þjónustumiðstöðvar hverfisins og aðrir þeir aðilar sem þurfa þykir. Málið 

leitt til lykta á fundinum. 

• Stutt við þolandann og honum boðin sérfræðiaðstoð ef þurfa þykir. 
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Viðbrögð gagnvart nemanda – geranda: 

• Nemandi færður til skólastjórnenda 

• Nemandi sóttur af foreldri/forráðamanni 

• Nemandi mætir ekki aftur í skóla fyrr en að fundi loknum og þá í fylgd með foreldri 

• Unnið er samkvæmt verklagsreglum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í málum sem 

þessum. Viðurlög geta verið eftirfarandi: 

Tímabundin brottvísun úr skóla eða að málum sé vísað til stofnana utan skólans. 

• Ákveðið er á fundi með foreldri og nemanda hvaða stuðning nemandinn þurfi í kjölfarið, s.s. 

viðtöl hjá sálfræðingi, ráðgjafa eða heilbrigðisstarfsmanns. 

 

Viðbrögð sjónarvotta – starfsmanna sem koma að: 

• Veita aðstoð strax. 

• Aðstoða við að fara með nemandann (gerandann) til skólastjóra. 

• Skrifa stutta lýsingu á atburðinum eins fljótt og auðið er og afhenda skólastjóra. 

 

Viðbrögð þegar starfsmaður er gerandi – nemandi er þolandi 

 

Viðbrögð sjónarvotta: 

• Kallar eftir aðstoð skólastjórnenda eða annarra starfsmanna. 

• Veitir fórnarlambi aðstoð strax. 

• Skólastjórnendur alltaf upplýstir strax um atvikið. 

• Skráir stutta lýsingu á atburðinum og afhendir skólastjóra. 

 

Viðbrögð skólastjóra: 

• Ræðir við starfsmann. 

• Ræðir við nemanda. 

• Hefur samband við foreldra nemandans, tilkynnir atburðinn og boðar viðkomandi í skólann 

til að sækja nemandann. 

• Bendir foreldrum á að fá áverkavottorð fyrir nemandann. 

• Tilkynnir atburðinn til Skóla- og frístundasviðs. 

• Metur hvort tilkynna eigi atburðinn til lögreglu. 

• Boða foreldra og nemanda til fundar eins fljótt og kostur er. Fundinn situr fulltrúi frá 

skólaþjónustu þjónustumiðstöðvar hverfisins og aðrir þeir aðilar sem þurfa þykir. Málið 

sett í viðeigandi farveg sbr. verklagsreglur Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar.  

• Stutt við þolandann og honum boðin sérfræðiaðstoð ef þurfa þykir. 

• Óskað eftir að starfsmaður verði heima meðan málið er í athugun. 

• Ef starfsmaður er sekur um brot gagnvart nemanda er hann leystur frá störfum. 
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Viðbrögð við slysum 

Minniháttar slys 

Smávægilegir áverkar eru óhapp sem skilgreint er þannig að ekki þarf að leita til læknis. Skrámur, 

blóðnasir, marblettir og aðrar skeinur teljast til minniháttar óhappa enda gengið út frá því að gera megi 

að þessum áverkum með búnaði úr sjúkrakassa í skólanum. 

 

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn.  Stjórnin felst í eftirfarandi 

þáttum 

 

- hugað er að þeim slasaða og metið hvort kalla þurfi á aðstoð eða hvort nemandinn geti farið 

inn í skólann þar sem gert er að sárum hans 

- kallað eftir hjálp ef þurfa þykir (sjá áætlun um meiriháttar slys) 

 

Þegar komið er inn í skólann skal fara með hinn slasaða til hjúkrunarfræðings. Sé hjúkrunarfræðingur 

ekki við skal kalla eftir skólastjórnanda sem tekur þá við stjórn. 

 

Gert er að sárum nemandans og metið hvort nemandinn geti tekið þátt í skólastarfinu það sem eftir er 

dagsins. Haft er samband við foreldra viðkomandi barns og þeir upplýstir um málið og þeir beðnir um 

að sækja barnið ef þurfa þykir.  

 

Hjúkrunarfræðingur/skólastjórnandi fylla út slysaskráningarblað og láta umsjónarkennara viðkomandi 

nemanda vita af slysinu og til hvaða aðgerða hafi verið gripið. 

 

Hafi nemandi orðið fyrir höfuðhöggi skal láta foreldra vita strax og næstu skref ákveðin í samráði við 

þá þar sem heilahristingur kemur oft ekki í ljós fyrr en eftir nokkra klukkutíma. Eftirlit skal haft með 

nemandanum þar til hann er kominn í hendur foreldra eða annarra þeirra sem hafa umsjón með 

barninu. 

Alvarleg slys 

Alvarleg slys eru þau slys þar sem aðkoma læknis er nauðsynleg. Til alvarlegra slysa teljast brunasár, 

beinbrot, andlitsáverkar, tannskemmdir, þung höfuðhögg, tognanir, bakáverkar eða innvortis meiðsl. 

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn á vettvangi þar til 

skólastjórnendur koma.  Stjórnin felst í því að sjá til þess 

 

- að hringt sé í 112  

- að þeim slasaða sé sinnt og skyndihjálp beitt ef þurfa þykir 

- að kallað sé á fleiri til aðstoðar  

- að  öðrum nemendum sé komið frá vettvangi 
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Skólastjórnendur sjá til þess að þegar sé haft samband við foreldra og þeim gert viðvart um slysið. Þurfi 

nemandi að fara með sjúkrabíl á slysadeild fer starfsmaður með honum í bílnum ef foreldrar eru ekki 

til staðar. Starfsmaður skal bíða með nemandann hjá lækni eða á slysadeild þar til foreldrarnir koma. 

Starfsmaður skal greina foreldrum frá atvikinu á eins hlutlausan og nærgætinn hátt og hægt er og beina 

þeim spurningum til heilbrigðisstarfsmanna sem honum er ekki unnt að svara.  

 

Umsjónarkennarar viðkomandi nemanda skulu hið fyrsta vera upplýstir um málið og ræða þeir við 

samnemendur hans. Mikilvægt er að ræða málið á eins hlutlausan og nærgætinn hátt og mögulegt er 

og að svara spurningum nemenda eins skýrt og hægt er. 

 

Eftirmáli slyss í skólanum 

 

• skólastjórnendur safna staðreyndum um slysið   

• ef slys verður í skólaferð sjá umsjónarmenn ferðarinnar um að safna staðreyndum um slysið 

og upplýsa skólastjórnendur jafnóðum um gang mála 

• skólastjórnendur virkja áfallaráð ef þurfa þykir 

• skólastjórnendur tilkynna foreldrum viðkomandi nemenda um atburðinn 

• farið yfir staðreyndir málsins með kennurum og starfsfólki skólans 

• skólastjórnendur í samráði við áfallaráð ákveða hvernig tilkynna skal foreldrum nemenda um 

slysið 

• áfallaráð ásamt umsjónarkennurum ræða við og vinna með nemendum sem tengjast málinu 
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Brunavarnar- og rýmingaráætlun Árbæjarskóla 

 

Í Árbæjarskóla er brunavarnar- og rýmingaráætlun sem yfirfarin er árlega. Þá er farið reglulega yfir 

þessa áætlun með starfsmönnum og nemendum og eru brunavarnaræfingar árlega. Í skólanum hanga 

uppi leiðbeiningar um útgönguleiðir og viðbrögð við bruna. 

 

Fari brunabjalla í gang á kennslutíma fara nemendur í raðir í stofum sínum og kennari fylgir þeim stystu 

leið út úr byggingunni, sbr. rýmingaráætlun skólans.  

 

Fari brunabjalla í gang á matmálstíma nemenda fara nemendur, með aðstoð starfsfólks, út á sín 

söfnunarsvæði, sbr. rýmingaráætlun skólans. Starfsmenn tryggja að allir rými skólann. Starfsmenn á 

rýmingarsvæðum gera nafnakall og gera stjórnendum viðvart ef einhvern vantar.   

 

 

Tilkynning um eldsvoða 

 

• Sá sem verður var við eld þrýstir á næsta brunaboða. 

• Tafla í anddyri aðalinngangs sýnir hvaðan brunaboðið kemur. 

• Skólastjóri og umsjónarmaður fara að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis og kanna hvaðan 

brunaboðið kemur. 

• Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofunnar og fara eftir ákveðnum leiðbeiningum sem eru 

að finna í öllum kennslustofum. Aðrir starfsmenn undirbúa rýmingu annarra svæða.  

• Teikningar af   útgönguleiðum eru á göngum skólans.  

• Nemendur yfirgefa ekki kennslustofu fyrr en kennari hefur kannað hvort útgönguleiðin sé 

greið. Hver kennari er ábyrgur fyrir þeim hóp sem hann er að kenna þegar hættuástand skapast 

og þegar stofan er yfirgefin þarf hann að muna eftir nafnalistanum. Ætíð skal velja þann 

neyðarútgang sem er næstur. 

• Skólastjórnandi eða umsjónarmaður hafa samband við slökkviliðið í síma 112, tilkynna um eld 

eða gefa skýringar á brunaboðinu. Ef um falsboð er að ræða er slökkt á brunavælum sem gefur 

til kynna að  hættuástand sé liðið hjá. 

• Þegar komið er út á söfnunarsvæðin er mjög mikilvægt að nemendur standi í röð hjá sínum 

kennara sem fer yfir nafnalistann og kannar hvort allir séu komnir út. Kennari kemur síðan 

upplýsingum um stöðuna til umsjónarmanns söfnunarsvæðis. 

• Umsjónarmenn söfnunarsvæða koma  upplýsingum um stöðuna til skólastjórnanda eða 

umsjónarmanns. 

• Slökkviliðið kemur á staðinn. Skólastjórnandi/umsjónarmaður gefur varðstjóra upplýsingar um 

stöðuna. 
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Fölsk tilkynning 

• Skólastjórnandi eða umsjónarmaður ganga úr skugga um hvort um falsa tilkynningu sé að 

ræða. 

• Skólaliðar aðstoða stjórnanda eða umsjónarmann og láta vita ef ekki sé lengur hættuástand. 

• Slökkviliði/öryggisaðilum gert viðvart um að ekki sé um hættuástand að ræða. 

 

 

Viðbrögð við eldsvoða 

 

Leiðbeiningar fyrir nemendur og kennara 

• Þegar brunaviðvörunarkerfi fer í gang fara nemendur strax í röð í stofunni. 

• Kennari athugar hvort leiðin út sé greið. 

• Nemendur fara ekki í skó en grípa með sér yfirhafnir ef þær eru við höndina. 

• Nemendur ganga í röð eftir kennara sínum út á söfnunarsvæði. 

• Kennarar taka með sér nemendalista. 

• Nemendur fara í röð á söfnunarsvæðinu hjá kennara sínum. 

• Kennari fer yfir nafnalista og aðgætir að allir séu komnir út. 

• Kennari tilkynnir stöðuna til umsjónarmanns söfnunarsvæðis með því að lyfta upp merki. 

• Ef ekki er hægt að fara með nemendur inn í skóla eftir að hættuástandi hefur verið aflýst verður 

farið með nemendur í Ársel og/eða í Árbæjarkirkju. 

• Ef um falsboð er að ræða er mikilvægt að kennari noti tækifærið og ræði við nemendur um 

mikilvægi brunavarna og fari yfir rýmingaráætlunina með nemendum sínum. 

 

Leiðbeiningar fyrir skólaliða/starfsfólk 

 

A- álma 

Söfnunarsvæði fyrir þessa álmu er austan megin við A álmu við Skólabæ. 

Milos er til staðar á efri hæð A álmu og aðstoðar við rýmingu. 

Van er til staðar á neðri hæð A álmu og  aðstoðar við rýmingu. 

 

Rýming – söfnunarsvæði A 

Umsjónarmaður er Ingveldur Gyða sem fer í A-álmu þegar áætlun er virkjuð og aðstoðar við rýmingu. 

Milos er til vara. 

Þegar út er komið mun Ingveldur Gyða ( Milos til vara)  taka við upplýsingum frá kennurum 

unglingadeildar.  Ingveldur Gyða kemur þeim upplýsingum til skólastjórnanda/umsjónarmanns sem 

verður til staðar á bílastæði norðan við skólann. 

 

B- álma 
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Söfnunarsvæði fyrir þessa álmu verður norðan við sundlaug við skólahreystibraut. 

Skólaliðar í eldhúsi hjálpa til við rýmingu. 

 

Rýming – söfnunarsvæði B 

Umsjónarmaður er Birna Sigurðardóttir 

Ásgeir er til vara. 

Þegar út er komið mun Birna ( Ásgeir til vara)  taka við upplýsingum frá kennurum í B álmu.  Birna 

kemur þeim upplýsingum til skólastjórnanda/umsjónarmanns sem verður til staðar á bílastæði norðan 

við skólann. 

 

C- álma 

 

Söfnunarsvæði fyrir þessa álmu (íþróttahús og sundlaug) er á Árbæjartorgi hjá Árseli. 

Skólaliðar í íþróttahúsi og sundlaug hjálpa til við rýmingu. 

 

Rýming – söfnunarsvæði C 

Umsjónarmaður er Hafdís 

Goran er til vara. 

Þegar út er komið mun Hafdís ( Goran til vara)  taka við upplýsingum frá kennurum í C álmu.  Hafdís 

kemur þeim upplýsingum til skólastjórnanda/umsjónarmanns sem verður til staðar á bílastæði norðan 

við skólann. 

D- álma 

 

Söfnunarsvæði fyrir þessa álmu er austan megin við F-álmu á leikvelli sem snýr að Rofaborg. 

Skólaliðar í í D- álmu hjálpa til við rýmingu. 

Á efri hæð D og E álmu er Guðbjörg og á neðri hæð E álmu eru Anna og Ewelina. 

 

Rýming – söfnunarsvæði D  

Umsjónarmaður er Sigurlaug Jensey sem fer í D-álmu – efri hæð E álmu þegar áætlun er virkjuð og 

aðstoðar við rýmingu. 

Guðbjörg er til vara. 

Þegar út er komið mun Sigurlaug Jensey ( Guðbjörg til vara)  taka við upplýsingum frá kennurum í D 

álmu.  Sigurlaug Jensey kemur þeim upplýsingum til skólastjórnanda/umsjónarmanns sem verður til 

staðar á bílastæði norðan við skólann. 

 

E- álma 
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Söfnunarsvæði fyrir þessa álmu er á stóra boltavelli sunnan við E álmu. 

Skólaliðar í E-álmu hjálpa til við rýmingu. 

Efri hæð E – álma Bozena Ewa,  neðri hæð E – álma Anna og  kjallari E – álma og Ewelina. 

 

Rýming – söfnunarsvæði E 

Umsjónarmaður er Anna 

Ewelina er til vara. 

Þegar út er komið mun Anna ( Ewelina til vara)  taka við upplýsingum frá kennurum í E álmu.  Anna 

kemur þeim upplýsingum til skólastjórnanda/umsjónarmanns sem verður til staðar á bílastæði norðan 

við skólann. 

 

F- álma 

 

Söfnunarsvæði fyrir þessa álmu er á stóra boltavelli vestan við F álmu. 

Skólaliðar í F-álmu hjálpa til við rýmingu. 

Efri hæð F – álmu er Bryndís og neðri hæð F – álmu er Ása. 

 

Rýming – söfnunarsvæði F 

Umsjónarmaður er Ása 

Bryndís er til vara. 

Þegar út er komið mun Ása ( Bryndís til vara)  taka við upplýsingum frá kennurum í E álmu.  Ása kemur 

þeim upplýsingum til skólastjórnanda/umsjónarmanns sem verður til staðar á bílastæði norðan við 

skólann. 
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Inniáætlun Árbæjarskóla 

 

Þegar upp koma þær aðstæður að ekki er ráðlegt að senda nemendur yngri deildar út í frímínútur er 

ákvörðun um inniveru tekin af skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra yngri deildar.  Ef hvorugur er á 

staðnum er ákvörðun um inniveru hjá aðstoðarskólastjóra unglingadeildar. 

 

Ákvörðun um inniveru er tilkynnt í einstaka árganga og til umsjónarmanns skólans af skrifstofu 

skólans.  Skólaliðum á göngum yngri deildar og miðstigs er jafnframt tilkynnt ákvörðun 

skólastjórnar.  Kennarar og stuðningsfulltrúar sem sinna útigæslu í frímínútum sinna þá innigæslu 

vegna inniveru nemenda.  

Skipulag inniveru í 1.-.4. bekk  

Í 1. – 4. bekk eru nemendur í sínum umsjónarstofum og skulu þeir sem sinna útigæslu hafa eftirlit með 

þeim ásamt skólaliðum í F-álmu.   

Skipulag inniveru 5. – 7. bekkjar í frímínútum  

Nemendur í 5. – 7. bekk eru á palli við E og D álmu. Skólaliðar í E og D-álmu. 
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Áætlun gegn einelti 

 

Árbæjarskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem nemendum á að líða vel 

 

Einelti er ekki liðið í skólanum og er litið á það sem alvarlegt brot á skólareglum.  Starfsfólk skólans 

berst gegn því með öllum tiltækum ráðum.  Til þess að árangur náist er nauðsynlegt að góð samvinna 

sé á milli allra sem hlut eiga að máli.  Starfsfólk skólans, foreldrar og nemendur þurfa að standa þétt 

saman gegn einelti. Mikilvægt er að allir sem vitneskju hafa um eineltismál tilkynni það strax til skólans 

svo hægt sé að vinna markvisst að því að uppræta það. Í skólanum er starfandi eineltisteymi sem ber 

ábyrgð á að réttum ferlum sé fylgt, s.s. með skráningum, upplýsingum til foreldra og stuðningi og 

ráðgjöf við viðkomandi börn og aðra sem á þurfa að halda. Eineltisteymi hittist reglulega og fer yfir 

stöðu mála. Í eineltisteymi skólans sitja eftirtaldir aðilar: Námsráðgjafi, skólastjórnandi, fulltrúi 

almennra starfsmanna og einn kennari af hvoru skólastigi.  

 

Skólaárið 2017 – 2018 eru í teyminu eftirfarandi starfsmenn: 

 

Kristján Sturla Bjarnason, fulltrúi almennra starfsmanna. 

Kristín Hrönn Guðmundsdóttir, fulltrúi kennara í 1. – 4. bekk. 

Rannveig Þorvaldsdóttir, fulltrúi kennara í 5. – 7. bekk.  

Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, fulltrúi kennara í 8. – 10. bekk. 

Vilborg Helgadóttir, fulltrúi Klettaskóla.  

Skilgreining á 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. 

 

Einelti birtist í mörgum myndum, það getur verið: 

Líkamlegt: Barsmíðar, spörk, hrindingar…  

Munnlegt: Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni…  

Skriflegt: Neikvæð tölvu- og símasamskipti, krot, bréfasendingar…  

Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi…  

Efnislegt: Eignum stolið, þær eyðilagðar…  

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

 

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. 
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Forvarnir gegn einelti 

Markmið Árbæjarskóla er að halda uppi öflugu forvarnarstarfi gegn einelti í 1. – 10. bekk og því hefjast 

fyrstu forvarnir gegn einelti þegar við upphaf skólagöngu. 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. 

 

Áherslur skólans geng einelti eru 

- virk gæsla í frímínútum, matarhléum, íþróttahúsum og í ferðalögum á vegum skólans 

- regluleg fræðsla fyrir starfsfólk skólans um einelti 

- umsjónarkennarar vinna með nemendum þar sem árgangurinn setur  sér samskiptareglur 

- haldnir eru reglulegir hópfundir innan árganga þar sem líðan, samskipti og hegðun er rædd 

- umsjónarkennarar fara reglulega yfir eineltisáætlun skólans sem og 

skólareglur/samskiptareglur með sínum árgangi 

- umsjónarkennarar bera ábyrgð á því að árgangurinn fái fræðslu um ólíkar gerðir eineltis og 

afleiðingar þess 

- skólinn nýti hinn árlega „Dag gegn einelti“ til þess að vekja athygli á mikilvægi góðra samskipta 

með það að markmiði að vinna gegn einelti   

- reglulegar kannanir á líðan nemenda í skólanum 

- skýr ferillýsing í eineltismálum 

- námsráðgjafar huga sérstaklega að nýjum nemendum 

- umsjónarkennari vekur athygli foreldra á skólareglum og aðgerðaráætlun geng einelti að 

hausti 

  

Hlutverk foreldra er 

- að kynna sér stefnu skólans í eineltismálum 

- að eiga gott samstarf um málefni barna sinna við skólann 

- að fræða börn sín um jákvæð samskipti, kurteisi og gagnkvæma virðingu í samskiptum við aðra 

- að tilkynna til skólans ef grunur vaknar um að nemandi sé lagður í einelti 

 

Hlutverk nemenda er 

- að temja sér kurteisi, tillitssemi og virðingu í samskiptum sín á milli og við starfsfólk skólans 

- að kynna sér vel skólareglur Árbæjarskóla og fara eftir þeim 

- að vera vakandi fyrir líðan samnemenda sinna og láti sig varða ef þeir sjá neikvæða framkomu 

í garð skólafélaga sinna með því að tilkynna starfsfólki skólans um slíka hegðun 

 

 

Ferillýsing í eineltismálum 
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Ef vitneskja um einelti berst til skólans vinnur starfsfólk hans eftir ákveðnu ferli 

Grunur um einelti tilkynnist til umsjónarkennara, skólastjórnenda eða námsráðgjafa og er tilkynning 

skráð á þar til gert eyðublað. 

 

Umsjónarkennara er gerð grein fyrir málinu ef tilkynning berst til annarra en hans. 

Umsjónarkennari virkjar skráningarblaðið og skráir málið í Mentor. Til að kanna málið frekar,  getur 

umsjónarkennari m.a.: 

 

- rætt við viðkomandi nemendur og foreldra þeirra   

- rætt við starfsmenn skólans sem vinna náið með börnunum s.s. kennara, námsráðgjafa og 

skólaliða  

- lagt fyrir eineltiskönnun eða tengslakönnun 

 

Umsjónarkennari ákveður framvindu málsins í samstarfi við skólastjórnendur, námsráðgjafa og 

foreldra. Tengist eineltið út fyrir árganginn vísar umsjónarkennari málinu til skólastjórnenda sem 

ákveða framhaldið. 

 

Umsjónarkennari hefur samband við foreldra þolenda og gerenda í sínum bekk. 

 

Foreldrum er gerð grein fyrir 

- stöðu málsins 

- hvaða leið verður farin til að uppræta eineltið 

- þeirri aðstoð sem skólinn veitir viðkomandi nemanda 

- hvað foreldrar geta gert til að aðstoða börn sín 

 

Umsjónarkennari vinnur markvisst að því að uppræta eineltið í árganginum í samstarfi við 

skólastjórnendur, námsráðgjafa og foreldra. 

Skólastjórnandi og námsráðgjafi gera nemendaverndarráði grein fyrir stöðu mála. 

Umsjónarkennari skráir allt ferlið í Mentor.   

Ef ekki tekst að leiða mál til lykta er málinu vísað til nemendaverndarráðs til úrlausnar. 

Til foreldra um einelti 

 

Eftirtaldar vísbendingar geta bent til þess að einelti eigi sér stað: 

Skólinn 

Barnið vill ekki alltaf, stundum eða tímabundið fara í skólann. 

Barnið hræðist að fara eitt í og úr skóla. 

Barnið mætir iðulega of seint í skólann og fer að skrópa. 
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Barnið forðast ákveðnar aðstæður í skólanum, t.d. leikfimi og sund. 

Barnið fær lægri einkunnir, skortir einbeitingu eða örðugleikar gera vart við sig í námi. 

Barnið leggur fyrr eða seinna af stað í skólann en venjulega. 

 

Félagarnir 

Barnið forðast vini og önnur börn. 

Barnið lokar sig af og hættir að sinna áhugamálum sínum. 

 

Hegðun 

Barninu líður illa en vill ekki segja hvað er að. 

Barnið rýkur upp af litlu tilefni, er pirrað eða stjórnlaust í skapi. 

Barnið biður um aukapening eða byrjar að hnupla þeim. 

 

Heilsufar 

Líkamlegar kvartanir t.d. höfuðverkur og magaverkur. 

Svefn- og matarvenjur barnsins breytast.   

Barnið er með marbletti og skrámur sem það getur ekki skýrt. 

 

Ef grunur leikur á að barnið verði fyrir einelti 

Ræða skal opinskátt við barnið, hlusta á það, trúa því og gefa því tíma. Til dæmis má byrja að ræða 

almennt um veruna í skólanum, með hverjum barnið leikur sér, hvað það gerir í frímínútum o.s.frv. 

Reynið að hafa stjórn á tilfinningum, forðist ásakanir og reiði. 

 

Hafið samband við umsjónarkennara sem fer af stað með viðeigandi aðgerðir innan skólans. 

Ekki gefast upp, það getur tekið tíma að koma upp um og leysa eineltismál. Gott samstarf við skóla er 

mikilvægt. Einnig er mikilvægt að láta skólann vita strax ef aðgerðir virðast ekki bera árangur. 

 

Hvernig geta foreldrar hjálpað börnum sínum að takast á við einelti? 

Upplýsa þarf börn um þrjár grundvallarreglur sem gott er að fara eftir 

 

- vera ákveðin/n 

- leita eftir stuðningi foreldra, kennara og félaga 

- forða sér strax úr aðstæðum 

 

Mikilvægt er að foreldrar hvetji börn sín til að segja frá því sem er að gerast í skólanum og tala um líðan 

sína.  Foreldrar mega ekki ofvernda börn sín og passa þarf  upp á að þau einangri sig ekki og hjálpi þeim 

að mynda vinatengsl. Einn vinur getur skipt sköpum.   
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Foreldrar kenni börnum sínum að bregðast við stríðni og æfi/ þjálfi þau heima.  Þetta eru viðbrögð eins 

og að láta sem stríðnin hafi engin áhrif, svara ekki, vera yfirvegaður og afslappaður, nota fyndni og grín, 

beita sjálfsstyrkjandi aðferðum eins og að hugsa að þetta sé vandamál þeirra sem standa að eineltinu.  

Efla þarf sjálfstraust barna. Munið að hrósa barninu fyrir að takast á við vandann. 

 

Þolandi eineltis sýnir mikið hugrekki með því að segja frá og mæta í skólann á hverjum degi. 

 

Hvað ef barnið mitt er gerandi? 

Hafið samband við skóla, þar er hægt að setja í gang viðeigandi aðgerðir. 

Reiði og skammir duga skammt.  Árangursríkara er að setjast niður og ræða málin. 

Skýra þarf út fyrir barninu að það er alveg ólíðandi að særa aðra, bæði líkamlega og andlega.  Barnið 

þarf að skilja að maður ræðst ekki á aðra. 

Gott er að fá barnið til að setja sig í spor þolenda og ímynda sér hvernig þeim líður.  Þannig eflum við 

samkennd barnsins með öðrum. 

Skoðið eigin hegðun og hegðun annarra í fjölskyldunni. 

Það er mikilvægt að barnið viti að foreldrarnir eru í sambandi við skólann og fylgist með framgangi 

málsins. Ef vel gengur má ekki gleyma að hrósa barninu.  

 

Viðbrögð við slysum 

Minniháttar slys 

Smávægilegir áverkar eru óhapp sem skilgreint er þannig að ekki þarf að leita til læknis. Skrámur, 

blóðnasir, marblettir og aðrar skeinur teljast til minniháttar óhappa enda gengið út frá því að gera megi 

að þessum áverkum með búnaði úr sjúkrakassa í skólanum. 

 

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn.  Stjórnin felst í eftirfarandi 

þáttum 

 

- hugað er að þeim slasaða og metið hvort kalla þurfi á aðstoð eða hvort nemandinn geti farið 

inn í skólann þar sem gert er að sárum hans 

- kallað eftir hjálp ef þurfa þykir (sjá áætlun um meiriháttar slys) 

 

Þegar komið er inn í skólann skal fara með hinn slasaða til hjúkrunarfræðings. Sé hjúkrunarfræðingur 

ekki við skal kalla eftir skólastjórnanda sem tekur þá við stjórn. 

 

Gert er að sárum nemandans og metið hvort nemandinn geti tekið þátt í skólastarfinu það sem eftir er 

dagsins. Haft er samband við foreldra viðkomandi barns og þeir upplýstir um málið og þeir beðnir um 

að sækja barnið ef þurfa þykir.  
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Hjúkrunarfræðingur/skólastjórnandi fylla út slysaskráningarblað og láta umsjónarkennara viðkomandi 

nemanda vita af slysinu og til hvaða aðgerða hafi verið gripið. 

 

Hafi nemandi orðið fyrir höfuðhöggi skal láta foreldra vita strax og næstu skref ákveðin í samráði við 

þá þar sem heilahristingur kemur oft ekki í ljós fyrr en eftir nokkra klukkutíma. Eftirlit skal haft með 

nemandanum þar til hann er kominn í hendur foreldra eða annarra þeirra sem hafa umsjón með 

barninu. 

Alvarleg slys 

Alvarleg slys eru þau slys þar sem aðkoma læknis er nauðsynleg. Til alvarlegra slysa teljast brunasár, 

beinbrot, andlitsáverkar, tannskemmdir, þung höfuðhögg, tognanir, bakáverkar eða innvortis meiðsl. 

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn á vettvangi þar til 

skólastjórnendur koma.  Stjórnin felst í því að sjá til þess 

 

- að hringt sé í 112  

- að þeim slasaða sé sinnt og skyndihjálp beitt ef þurfa þykir 

- að kallað sé á fleiri til aðstoðar  

- að  öðrum nemendum sé komið frá vettvangi 

 

Skólastjórnendur sjá til þess að þegar sé haft samband við foreldra og þeim gert viðvart um slysið. Þurfi 

nemandi að fara með sjúkrabíl á slysadeild fer starfsmaður með honum í bílnum ef foreldrar eru ekki 

til staðar. Starfsmaður skal bíða með nemandann hjá lækni eða á slysadeild þar til foreldrarnir koma. 

Starfsmaður skal greina foreldrum frá atvikinu á eins hlutlausan og nærgætinn hátt og hægt er og beina 

þeim spurningum til heilbrigðisstarfsmanna sem honum er ekki unnt að svara.  

 

Umsjónarkennarar viðkomandi nemanda skulu hið fyrsta vera upplýstir um málið og ræða þeir við 

samnemendur hans. Mikilvægt er að ræða málið á eins hlutlausan og nærgætinn hátt og mögulegt er 

og að svara spurningum nemenda eins skýrt og hægt er. 

 

Eftirmáli slyss í skólanum 

 

- skólastjórnendur safna staðreyndum um slysið   

- ef slys verður í skólaferð sjá umsjónarmenn ferðarinnar um að safna staðreyndum um 

slysið og upplýsa skólastjórnendur jafnóðum um gang mála 

- skólastjórnendur virkja áfallaráð ef þurfa þykir 

- skólastjórnendur tilkynna foreldrum viðkomandi nemenda um atburðinn 

- farið yfir staðreyndir málsins með kennurum og starfsfólki skólans 

- skólastjórnendur í samráði við áfallaráð ákveða hvernig tilkynna skal foreldrum nemenda 

um slysið 
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- áfallaráð ásamt umsjónarkennurum ræða við og vinna með nemendum sem tengjast 

málinu 

Vímuvarnaráætlun 

 

Markmið skólans er að vera vímuefnalaus grunnskóli 

Til að ná ofangreindu markmiði hefur skólinn sett sér stefnu um eftirfarandi atriði 

- forvarnarfræðslu 

- samstarf heimilis og skóla 

- hverfasamstarf  

- fræðslu og ráðgjöf fyrir kennara og starfsfólk 

- stoðþjónustu skólans 

 

Samkvæmt 12. skólareglu Árbæjarskóla er öll neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna stranglega 

bönnuð í skólanum, á skólalóð og í öllum ferðum og á skemmtunum sem skipulagðar eru á vegum 

skólans,  Skólinn samþykkir ekki vímuefnaneyslu nemenda sinna og ef nemandi verður uppvís að 

vímuefnanotkun er unnið samkvæmt verklagsreglum skólans og Skóla- og frístunasviðs Reykjavíkur. 

 

Meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga  http://www.velferdarraduneyti.is/utgefid-

efni/utgafa/samantekt-fjolskyldurads-um-malefni-fjolskyldunnar-/nr/1017 

Upplýsingar um flest meðferðarúrræði á Íslandi. 

 

SÁÁ  http://saa.is/ 

Upplýsingar um einkenni sem gætu bent til að unglingurinn á í vímuefnavanda. 

 

Vímulaus æska  http://www.vimulaus.is/is/forsida 

Upplýsingar um hvernig foreldrar geta hjálpað barninu sínu að forðast eða takast á við vímuefnaneyslu. 

 

Tóbaksvarnir  http://www.reyklaus.is 

Fróðleikur um skaðsemi tóbaks og ráð til að hætta að reykja. 

 

Félagsþjónustan http://reykjavik.is/thjonustumidstodvar 

 Upplýsingar um alla þá þjónustu sem Félagsþjónustan býður upp  á. 

 

Hitt húsið  http://www.totalradgjof.is 

Upplýsingar um starfssemi hússins, ráðgjöf og upplýsingaþjónusta fyrir ungt fólk 16-25 ára. 

 

Netdoktor  http://www.doktor.is 

Óháður heilsuvefur með upplýsingum um lyf, sjúkdóma og  hollráð fyrir alla aldurshópa. 

Jafnréttisáætlun 

 

http://www.velferdarraduneyti.is/utgefid-efni/utgafa/samantekt-fjolskyldurads-um-malefni-fjolskyldunnar-/nr/1017
http://www.velferdarraduneyti.is/utgefid-efni/utgafa/samantekt-fjolskyldurads-um-malefni-fjolskyldunnar-/nr/1017
http://saa.is/
http://www.vimulaus.is/is/forsida
http://www.reyklaus.is/
http://reykjavik.is/thjonustumidstodvar
http://www.totalradgjof.is/
http://www.doktor.is/
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Í 18. gr. laga nr.10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, ber öllum fyrirtækjum og 

stofnunum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína.  Markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og 

jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins.  Allir 

einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. 

 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og í Aðalnámsskrá grunnskóla er víða fjallað um jafnrétti kynjanna 

og mannréttindi. Þar er áherslan á að bæði kynin hafi jafnan rétt til náms, þátttöku í samfélaginu, 

fjölskyldu- og atvinnulífi. Markmið námsins og kennslunnar og starfshættir skólans skuli vera þannig að 

komið sé í veg fyrir mismunun m.a. vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu stéttar og trúarbragða. 

 

Orðið jafnrétti hefur yfir sér blæ réttlætis þar sem allir sitja við sama borð.  Allt skólastarf skal vera í 

anda jafnréttis.  Jafnrétti á að vera samofið leik og starfi nemenda og starfsfólks. Allir þurfa að geta 

starfað í þeirri vissu að ekkert hamli þeirra starfsánægju. 

 

Jafnréttisáætlun Árbæjarskóla tekur til annars vegar nemenda og hins vegar starfsmanna. Helsti 

áhersluþátturinn í skólastarfinu er að nemendur og starfsfólk nái hámarksárangri og skólastarfið miði 

að því að styrkja og efla hvern og einn til framfara og þroska.  Mikilvægt er að starfið mótist af metnaði 

og hvatningu til sjálfstæðra verka og aukinnar víðsýni, þar sem hver og einn fær notið sín á eigin 

forsendum.  

 

Samskipti einstaklinga eiga að grundvallast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi, sem er 

forsenda þess að hverjum og einum líði vel.  Gagnkvæmt traust, jákvæð og uppbyggileg samskipti móta 

framar öðru góðan starfsanda.    

 

Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks. Því er haft að leiðarljósi í 

skólastarfi Árbæjarskóla að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi fyrst og fremst á hæfileikum og 

færni. 

 

Í Árbæjarskóla á sér reglulega stað innra mat á skólastarfinu, hvort sem um er að ræða 

starfsmannasamtöl, starfsmannakannanir eða kannanir meðal nemenda og foreldra. Með þessum 

könnunum gefst gott tækifæri til að kanna og leggja mat á stöðu jafnréttismála í skólanum.  

 

Jafnréttis- og mannréttindaáætlun skólans er kynnt fyrir öllum þeim sem að skólastarfinu koma. Þar 

sem um grunnskóla er að ræða er hún kynnt sérstaklega fyrir foreldrum og er þar lögð áhersla á þann 

hluta hennar sem snýr að nemendum.  Áætlunina má nálgast á heimasíðu skólans. 

 

Mikilvægt er að nemendur og starfsfólk skólans hafi jafnan rétt til að hafa áhrif á skólastarfið, 

stefnumótun og ákvarðanatöku og skal reynt að tryggja það með sem bestum 

hætti.  Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar sem samþykkt var 2006 og endurskoðuð 2013 byggir á 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegum sáttmálum. Þar er haft að leiðarljósi að 



27 

 

Reykjavíkurborg ætlar sér að verða í fremstu röð hvað varðar frumkvæði og faglegt starf á sviði 

jafnréttismála.  Til grundvallar stefnunni er vísað til þess að í Stjórnarskrá Íslands er varinn réttur 

kvenna og karla og einnig í mörgum mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur undirritað.  

 

Í kaflanum um Reykjavík sem miðstöð þjónustu er sérstaklega tekið fram að allt uppeldis- og 

tómstundastarf, menntun og fræðsla sem fram fer á ábyrgð borgarinnar og stofnana hennar verði að 

hafa að leiðarljósi jafna stöðu kynjanna.  Það beri að veita börnum og unglingum hvatningu og tækifæri 

til að rækta hæfileika sína og persónuþroska án þess að hefðbundnar kynjaímyndir hafi þar 

áhrif.  Einnig segir að skólastjórnendur eigi að leitast við að styrkja jákvæða kynímynd stelpna og stráka 

og vinna sérstaklega gegn áhrifum klámvæðingar meðal unglinga. 

 

Sérstök ábyrgð er lögð á herðar skólastjórnenda.  Þeir eiga að leggja áherslu á að allt skólastarf miði að 

því að undirbúa nemendur af báðum kynjum fyrir einkalíf, fjölskyldulíf, félags- og atvinnulíf.  Einnig að 

námsefni mismuni ekki kynjum og í náms- og starfsfræðslu verði lögð áhersla á að kynna báðum kynjum 

störf sem hingað til hafa verið talin hefðbundin kvenna- eða karlastörf. 

 

Nemendur 

Lögð er áhersla á að nemendum lærist að þekkja og tjá eigin tilfinningar sínar. Þeir eiga jafnframt að 

kunna að virða tilfinningar annarra óháð uppruna, kyni, búsetu, trú eða fötlun. Kennsluaðferðir eða 

námsgögn mega á engan hátt mismuna nemendum enda eiga allir nemendur jafnan rétt til náms.  Öll 

vinna nemenda skal vera í anda jafnréttis þar sem lögð er sérstök áhersla á að  nemendur rækti með 

sér samkennd, samhygð og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra. Nemendur eiga að hafa 

jafnrétti að leiðarljósi í öllum samskiptum. 

 

Lögð er reglulega fyrir nemendur í 5. - 10. bekk könnun um t.d. líðan, sjálfsmynd, áform og virkni. Unnið 

er með niðurstöðurnar og leitað leiða til úrbóta.  Þetta sjálfsmat nemenda má einnig nota sem innlegg 

í nemenda- og foreldrasamtöl.  Sambærileg könnun er lögð fyrir yngri nemendur þar sem sömu þættir 

eru skoðaðir.  Það er lykilatriði að vinna markvist með jafnrétti í lífsleiknikennslu.  Þó svo að lífsleikni 

komi ekki inn í námskrá fyrr en í 4. bekk er allt skólastarf yngri nemenda samofið lífsleikniáherslum eða 

þjálfun. 

  

Vinna þarf gegn stöðluðum ímyndum kynjanna meðal annars með markvissum heimsóknum foreldra í 

skóla þar sem þeir kynna mismunandi störf og starfsvettvang sinn.  Einnig  þarf að vinna með gildismat 

og fordóma í gegnum almennar umræður.  Kynna þarf sérstaklega fyrir stelpum nám og störf í  tækni- 

og iðngreinum og fyrir strákum hefðbundin störf sem flokkast til uppeldis- og umönnunarstarfa. 

 

Stjórnendur bera ábyrgð á því að kynferðisleg áreitni viðgangist ekki í skólanum og meðferð slíkra mála 

er í þeirra höndum. Mikilvægt er að nemendur fá fræðslu um slík mál og viti hvernig bregðast skuli við 

og hvert á að leita búi þeir yfir vitneskju um slíkt. Þá ber starfsmönnum skólans að vera vakandi fyrir 

einkennum í fari nemenda sem bent gætu til kynferðislegrar áreitni og upplýsa stjórnendur um það.   
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Allir kennarar skólans verða að skoða og meta allt námsefni út frá jafnréttissjónarmiði.  Það þarf að 

hafa að leiðarljósi að vinna með námsefni / kennslugögn sem byggja á jafnréttishugmyndum. Allar 

námsgreinar tengjast beint eða óbeint jafnrétti.    Sérstaklega er nauðsynlegt að huga að þeim greinum 

sem tengjast öðru kyninu fremur en hinu, sbr. starfsval síðar á lífsleiðinni.  Kennarar þurfa að beita 

fjölbreyttum kennsluháttum og þannig að nemendur fái kennslu við hæfi og ólík reynsla og gildismat 

fái notið sín.  Haft er að leiðarljósi í skólastarfinu að þátttaka kynjanna í sem flestum þáttum starfsins 

sé sem jöfnust.   

 

Rík áhersla er lögð á gagnkvæma og trausta samvinnu við heimili nemenda og ýmis félagasamtök í 

hverfinu t.d. íþróttafélag, félagsmiðstöð og kirkjuna.  Í upphafi skólaárs, að hausti, eru haldnir 

kynningarfundir í skólanum fyrir forráðamenn nemenda. Þar er skólastarfið kynnt og það skipulag sem 

unnið er eftir, m.a. sá hluti jafnréttisáætlunar skólans sem snýr að nemendum. 

 

Starfsmenn 

Starfsmenn skólans njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar óháð uppruna, kyni, 

búsetu, trú eða fötlun.  Þeir búa einnig við jafna möguleika til  stöðuhækkana, stöðubreytinga og 

breytinga á vinnuaðstæðum.  Launajafnrétti er í skólanum fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.  Laus 

störf við skólann standa opin jafnt konum og körlum. 

 

Öllum starfsmönnum er ljóst að kynferðisleg áreitni verður aldrei liðin í skólanum.  Starfsmenn eiga alls 

ekki að sætta sig við kynferðislega eða kynbundna áreitni, en áreitni getur birst í mörgum myndum s.s. 

í orðum eða látbragði.  Stjórnendur bera ábyrgð á því að kynferðisleg áreitni viðgangist ekki í skólanum 

og meðferð slíkra mála er í þeirra höndum.  

 

Í anda jafnréttislaga eiga stjórnendur að leitast við að gera nauðsynlegar ráðstafanir þannig að 

starfsmenn, jafnt karlar sem konur, geti samræmt sem best starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart 

fjölskyldu. 

 

Umræðu um jafnréttisáætlunina, bæði það sem snýr að starfsmönnum og nemendum, þarf að taka 

upp árlega á starfsmannafundum. 

 

Framkvæmd, eftirfylgni og endurskoðun 

Mikilvægt er að fram fari faglegt og reglubundið mat á áhrifum jafnréttisáætlunar og jafnréttisstarfs í 

skólanum. Niðurstöður matsins eru kynntar reglulega fyrir nemendum, starfsfólki og forráðamönnum. 

Niðurstöðurnar má einnig nálgast á heimasíðu skólans. 

 

Til að jafnréttisáætlun skili árangri er nauðsynlegt að hafa skýra mælikvarða í tengslum við þau 

markmið sem koma fram í áætluninni. Þau matstæki sem lögð eru til grundvallar eru 

starfsmannasamtöl, viðhorfskannanir meðal nemenda, starfsmanna og forráðamanna. 

 

Jafnréttisáætlun Árbæjarskóla byggir á: 
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Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar frá 2006, sjá reykjavik.is 

Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára.  Lögð fram af félagsmálaráðherra á vorþingi 2004 

Lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Stefnukorti og skólanámskrá Árbæjarskóla 

Um gerð jafnréttisáætlana fyrirtækja og stofnana 

Útg. Jafnréttisstofa. Sjá heimasíðu Jafnréttisstofu; jafnretti.is 

Jafnréttisáætlanir: Aðferð til árangurs 

Útg. Jafnréttisstofa.  Sjá heimasíðu Jafnréttisstofu; jafnretti.is 

 

Framkvæmdaáætlun jafnréttis skólaárið  2017 - 2018 

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

 

Að nemendur í 5. – 

10. bekk taki 

reglulega þátt í 

þjóðfundum í 

skólastarfinu og 

þannig tryggt að 

rödd þeirra fái að 

heyrast um þær 

áherslur sem þeir 

vilja sjá í 

skólastarfinu. 

 

Í upphafi skólaársins 

skipuleggur 

frístundaráðgjafi, ásamt 

nemendaráði með hvaða 

hætti 

þjóðfundafyrirkomulag 

vetrarins verður og setur 

niður vörður og 

tímasetningar. 

 

Frístundaráðgjafi í 

samstarfi við 

skólastjórnendur 

og 

umsjónarkennara. 

 

Skólaárið  2017 

- 2018. 

 

Að nemendur fái 

fræðslu um 

jafnréttismál og þau 

séu búin undir jafna 

þáttöku í 

samfélaginu, 

fjölskyldu- og 

atvinnulífi. 

 

 

Umsjónarkennarar, 

lífsleiknikennarar og 

námsráðráðgjafar útbúa 

áætlun um 

jafnréttisfræðslu 

vetrarins í 

kennsluáætlunum. 

  

Umsjónarkennarar, 

lífsleiknikennarar 

og námsráðgjafar. 

 

Skólaárið  2017 

- 2018. 
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Að gera 

jafnréttisáætlun 

skólans sýnilega, 

nemendum, 

starfsfólki og 

foreldrum. 

 

 

 

Jafnréttisáætlun skólans 

verði aðgengileg á 

heimasíðu hans og 

framkvæmdaáætlun sé 

kynnt á 

starfsmannafundi 

haustið 2017.  

Nemendur í ákveðnum 

árgöngum vinna verkefni 

út frá jafnréttisáætlun 

skólans með það að 

markmiði að gera 

einstakar áherslur 

hennar sýnilegri. 

 

  

Skólastjórnendur, 

námsráðgjafar og 

umsjónarkennarar. 

  

Skólaárið  2017 

- 2018. 

 

Að nemendur á 

miðstigi fái fræðslu  

um jafnrétti 

kynjanna – klám og 

klámvæðingu og 

hættur í 

netheimum. 

 

 

Verkefni frá kennurum 

og fyrirlestrar meðal 

annars frá SAFT.   

 

Umsjónarkennarar, 

námsráðgjafar og 

lífsleiknikennarar. 

 

Skólárið 2017 

– 2018. 

 

Að nemendur á 

yngsta stigi fái 

sérstaka fræðslu 

um störf á 

vinnumarkaði sem 

ýtir ekki undir 

staðalímyndir 

kynjanna. 

 

 

Að virkja foreldra til að 

koma inn í skólann með 

starfkynningar. 

Sérstaklega skal horft til 

starfa sem ekki teljast til 

„hefðbundinna“ karla og 

kvenna starfa. 

 

Umsjónarkennarar 

og námsráðgjafar. 

 

Skólaárið  

2017 - 2018. 

 

Að nemendur á 

miðstigi fá sérstaka 

fræðslu um 

birtingarmynd 

 

Nemendur fá fræðslu um 

staðalímyndir kynjanna 

og hvernig þær birtast í 

fjölmiðlum og á netinu. 

 

Umsjónarkennarar 

og 

lífsleiknikennarar. 

 

Skólaárið  

2017 - 2018. 
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staðalímyndar karla 

og kvenna í 

fjölmiðlum og á 

netinu. 

 

 

Aðgerðabundin jafnréttisáætlun skólaárið  2017 - 2018 

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Konum og körlum er 

starfa hjá 

Árbæjarskóla skulu 

greidd jöfn laun og  

njóta sömu kjara 

fyrir sömu eða 

jafnverðmæt störf. 

Launalistar, 

yfirvinnugreiðslur og 

viðbótarlaun vegna 

ákveðinna verkefna eru 

skoðuð reglulega með 

tilliti til kyns starfsmanna.  

Komi mismunur í ljós skal 

bregðast við honum og 

leita leiða til 

leiðréttingar.  

Skólastjóri og 

skrifstofustjóri.  

 

Skólastjóri.  

Reglulega yfir 

skólaárið.  

Konur og karlar hafa 

jafnan rétt til að 

sækja um laus störf 

innan Árbæjarskóla 

og hafa skal að 

leiðarljósi að 

kynjahlutfallið í 

starfsmannahópnu

m sé sem jafnast.  

 

Tryggt skal að konur 

og karlar sem vinna 

sambærileg störf 

njóti sömu 

möguleika til 

starfsþjálfunar,  

endur- og 

símenntunar til að 

viðhalda og/eða 

auka hæfni þeirra í 

starfi. 

Störf innan skólans eru 

auglýst án kynferðis. 

Undantekningin er ef um 

starf við baðvörslu er að 

ræða.  

Bæði kyn eru hvött til að 

sækja um öll störf en ef 

um jafnhæfa 

umsækjendur er að ræða 

skal að jafnaði ráða það 

kyn sem á hallar í 

starfsmannahópnum. 

Allir starfsmenn hvattir til 

að sækja sér menntun og 

þjálfun sem nýtist í starfi 

og upplýstir um þau 

tilboð sem berast til 

skólans. 

 

Skólastjórnendur. 

 

 

Skólastjórnendur. 

 

 

Skólastjórnendur. 

Reglulega yfir 

skólaárið.  

 

 

 

 

Reglulega yfir 

skólaárið.  
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Starfsfólki 

Árbæjarskóla er gert 

kleift að samræma 

starf sitt og 

fjölskyldulíf með því 

að líta til 

sveigjanleika þegar 

vinna er skipulögð.  

Vinnutímarammi settur 

niður með starfsmönnum 

þar sem horft er til 

sveigjanleika eins og 

kostur er.  

Skólastjórnendur.   Reglulega yfir 

skólaárið. 

Ráðstafanir gerðar 

til að koma í veg 

fyrir að starfsfólk 

Árbæjarskóla verði 

fyrir kynferðislegri 

eða kynbundinni 

áreitni á 

vinnustaðnum.  

 

Fræðsla fyrir starfmenn 

um kynbundna og 

kynferðislega áreitni. 

Gerð skal 

viðbragðsáætlun hvernig 

bregðast skal við komi 

slík mál upp. Starfsmenn 

upplýstir um hvert skal 

leita verði þeir fyrir eða 

vitni að kynbundinni eða 

kynferðislegri áreitni.  

 

Vinnustaðagreiningar SFS 

rýndar og brugðist við ef 

ástæða er til.  

Skólastjórnendur. 

 

 

 

 

 

Skólastjórnendur. 

Reglulega yfir 

skólaárið.  

 

 

 

 

Þegar 

niðurstöður 

berast.  

 

 

 


