
Vímuvarnaráætlun Árbæjarskóla 

  

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 13. 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 frístundasviðs Reykjavíkur.  

 Meðferðar- og stuðningsúrræði fyrir börn og unglinga   

Upplýsingar um flest meðferðarúrræði á vegum barnaverndarstofu:  

http://www.bvs.is/media/radstefnur-malstofur-fraedsla/Medferd-a-vegum-BVS.pdf  

 ▪ 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 starfsemi 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.  

 Samkvæmt skólareglum og samkvæmt landslögum eru reykingar eða neysla áfengis eða annarra 

vímuefna bönnuð á lóð eða í húsnæði skólans. Sama gildir um allar skemmtanir og ferðalög nemenda.   

Í samráði við foreldra er upplýsingaskylda starfsmanna skólans túlkuð á þann hátt að foreldrar eru 

látnir vita um leið og staðfestur grunur er um að nemendur séu að fikta við reykingar, áfengi eða 

eitthvað þaðan af verra.  Árbæjarskóli fer fram á það við foreldra að þeir virði lögskipaðan útivistartíma 

barna og unglinga. Einnig fer skólinn fram á það við alla þá aðila sem að skemmtanahaldi koma, að þeir 

sýni ábyrga afstöðu til aldurstakmarkana á þær skemmtanir þar sem áfengi er haft um hönd. Ef einhver 

mál koma upp í skólastarfinu, sem tengjast ofanrituðu, er haft samband við heimilið og unnið úr þeim 

í samráði við foreldra (forráðamenn). Einnig eru slík mál tekin fyrir í nemendaverndarráði. Skólinn 

starfar að þessum málaflokkum í nánu samstarfi (samráði) við heilsugæslu, lögreglu, félagsþjónustu og 

barnaverndaryfirvöld.  
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