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Minniháttar slys  
 

Stjórnun á slysstað 

Sá sem kemur að barninu: 

− Metur ástand barnsins 

− Kallar á aðstoð innan skóla ef þörf er á 

− Sækir sjúkrakassa eða sér til þess að einhver nærstaddur geri það ef 

þörf er á. 

− Hlúir að barninu og veitir nauðsynlega skyndihjálp 

− Hefur samband við forráðamenn og tilkynnir óhappið eða sér til 

þess að það sé gert. 

− Er hjá barninu þar til forráðamenn sækja barnið 

− Sér til þess að nærstöddum börnum sé sinnt eða komið í öruggt 

skjól 

 

Eftir slysið 

Sá sem kom að barninu: 

− Skráir slysið á slysaskráningarblað sem er í möppu á skrifstofu 

skólastjóra 

Skólayfirvöld, mat skólastjórnenda hverju sinni: 

− Óska eftir lögregluskýrslu, eftir eðli slyss og atvikum á slysstað 

− Meta þörf á sálrænum stuðningi fyrir börn/starfsmennina í 

skólanum 

− Meta hvort þörf sé fyrir að yfirfara öryggismál og laga hugsanlegar 

slysagildrur. 

 

Ath. ef minnsti grunur er um að alvarleg meiðsl ber að senda slasaða á 

slysamóttöku til frekari skoðunar. 
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Alvarleg slys eða bráða veikindi 
 

Stjórnun á slysstað 

Sá sem kemur að barninu: 

− Metur ástand barnsins 

− Kallar á aðstoð innan skóla  

− Hringir á sjúkrabíl og sækir sjúkrakassa eða sér til þess að einhver 

nærstaddur geri það 

− Hefur skyndihjálp 

− Er hjá barninu þar til hjálp berst 

− Sér til þess að nærstöddum börnum sé sinnt eða komið í öruggt 

skjól 

 

Eftir slysið 

Sá sem kemur að barninu: 

− Skráir slysið / veikindin á slysaskráningarblað sem er á skrifstofu 

skólastjóra 

 

Skólayfirvöld: 

− Óska eftir lögregluskýrslu, sérstaklega mikilvægt þegar um 

alvarleg slys er að ræða og væntanlegt tryggingarmál 

− Meta þörf á sálrænum stuðningi fyrir börnin/starfsmennina í 

skólanum 

− Sjá til þess að farið sé yfir öryggismál og slysagildrur lagaðar 
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VIÐBRAGÐSÁÆTLUN 

VEGNA SLYSA 
 

Tryggið öryggi á slysstað 

 

 

 

Hringið í 112 Staðsetning og lýsing á atviki 

 

 

 

Veitið viðeigandi skyndihjálp 

 

 
 

Kallið til yfirmann 

 
 

 

Undirbúið móttöku hjálparliðs 

 
 

 

Veitið sjónarvottum áfallahjálp 

 

 

 

Fyllið út atvikaskrá 
 



              

23.11.2021 

Slysaskráningarblað fyrir leikskóla 
 

Nafn barns_______________________  

Kennitala________________________  

Heimilisfang______________________ sími________________________ 

Dasgetning slyss___________________  tími slyss____________________ 

Tími frá komu barns í leikskólann___________________ 

 

 


