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Viðbragðsáætlun Glaðheima vegna eineltismála / samskiptavanda 

Stefna skólans  

Það er stefna skólana að veita nemendum gott námsumhverfi og starfsmönnum gott 

starfsumhverfi. Í leikskólanum Glaðheimum er einelti af nokkru tagi ekki liði, hvorki meðal 

starfsmanna né nemenda.  

„Ég og þú og allir saman, treystum, virðum – þá er gaman“ 

Í lífsleiknikennslu leikskólans er lögð áhersla á að styrkja jákvæða sjálfsmynd einstaklingsins. 

Markmiðið er að efla samkennd barnanna, að réttlætistilfinningin verði börnunum svo 

meðvituð að þau geti gripið inn í ef einhver er beittur óréttlæti svo á einnig við með 

starfsmenn skólans. Með því að leggja áherslu á siðferðisþroska og góða sjálfsmynd barnanna 

öðlast þau virðingu hvert fyrir öðru, segja frá einelti og taka því síður þátt í því. Leikskólinn 

lítur því á lífsleiknikennslu skólans sem ákveðna forvörn gegn einelti.  

Einelti nær sjaldan bólfestu þar sem komið hefur verið á jákvæðu og uppbyggjandi 

andrúmslofti sem oftar en ekki einkennist af samvinnu og samkennd meðal barna og annarra 

aðila innan skólans. Starfsmenn leikskólans eru börnunum fyrirmyndir og skulu sýna 

börnunum hlýju, umhyggju og umburðarlyndi og gera þeim ljóst að slíkt hið sama sé ætlast  

til af þeim í samskiptum við aðra.   

Í leikskólanum Glaðheimum eru allar tilkynningar um einelti skráð á þar til gerð eyðublöð.  

Skilgreining eineltis 

Skilgreining skólans á einelti sem og kynferðislegri áreitni styðst við reglugerð númer 

1009/2015 þar sem segir í 3. grein:  

  Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan 

hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi 

eða að valda honum ótta. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur 

hér undir. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna sem kann að rísa 

fellur ekki hér undir. 

Birtingamynd eineltis 

Einelti getur bæði falist í því sem er gert er og því sem látið er ógert. Birtingamynd eineltis 

getur því verið með ýmsum hætti sem dæmi má nefna:  

➢ Félagslegt einelti 

o Baktal 

o Útilokun 

o Hundsun 

o Höfnun frá félagahópi 

o Hart tekið á mistökum 



➢ Andlegt einelti  

o Munnlegar eða skriflegar niðrandi athugasemdir 

➢ Misnotkun valds/ofurstjórn 

➢ Starfsmaður er lítillækkaður, útilokaður eða tekinn fyrir 

➢ Óréttmæt starfstengd gagnrýni 

➢ Meiðandi sögusögnum er komið af stað 

Einstaklingar sem einelti snertir með einum eða öðrum hætti, geta upplifað orsakir þess á 

ólíka vegu allt eftir því hvort þeir séu þolendur, gerendur eða vitni af einelti. Það telst því 

mikilvægt að heyra álit allra aðila og vinna vel að úrlausnum.  

Viðbragðsáætlun – nemendur 

Í lögum um leikskóla númer 90/2008 segir í annarri grein að í leikskólum skal velferð og 

hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi.  Starfsfólk skólans þarf að vera vakandi fyrir 

líðan og velferð nemenda. Fái starfsmaður vitneskju eða hafi grun um að einelti sé í gangi í 

barnahóp skal hann ræða tafarlaust við deildarstjóra sem kemur ákveðnu ferli af stað. 

Deildarstjóri upplýsir stjórnendur skólans um málið. Deildarstjóri ræðir við foreldra um þann 

grun sem fyrir er. Á deildarfundi er athugað hvort einhver einkenni eineltis hafa komið fram 

auk þess eru starfsmenn deildarinnar upplýstir um þær upplýsingar sem liggja fyrir svo allir 

geti verið vakandi fyrir líðan og aðstæðum barnsins. 

Deildarstjóri í samstarfi við starfsmenn deildarinnar og stjórnendur hafa samráð um vinnuferli 

þar sem ákveðið er hvað skal leggja áherslu á hvað varðar deildina alla, hópinn sem heild, 

þolendur og gerendur. Leikskólinn leggur áherslu á dygðarkennslu sem þá mögulega má 

dýpka umfjöllun um á deildinni. Þegar vinnuferlið hefur verið í gangi í ákveðinn tíma fer fram 

endurmat á aðstæðum og næstu skref á deildinni ákveðin.  

Foreldrar eru ávallt hafðir inní málum, hvað leikskólinn sé að gera og hvernig foreldrar geti 

unnið með börnum sínum heima fyrir.  

 

Viðbragðsáætlun - starfsfólk 

Sá sem telur sig verða fyrir einelti eða verður vitni að slíku getur leitað til: 

➢ Stjórnenda leikskólans  

➢ Trúnaðarmanna leikskólans 

➢ Stéttarfélags  

➢ Félagsmálastjóra kaupstaðarins 

Komi fram ásökun um einelti ber ávallt að taka hana alvarlega og bregðast við á faglegan hátt. 

Sá aðili sem samband er haft við, ákvarðar í samráði við þolanda hvert framhaldið verður. 

Hægt er að fara tvær leiðir til úrlausnar málsins, með óformlegum eða formlegum hætti.  



Málsmeðferð 

Lögð er áhersla að reyna að leysa þau mál sem tilkynnt eru innan leikskólans. Þolandi eineltis 

eða einstaklingur sem telur sig vera vitni að einelti talar við skólastjórnendur eða 

félagsmálastjóra kaupstaðarins. Hafa ber í huga að ekkert ferli fer í gang nema tilkynnandi 

eineltis sé því samþykkur.  

Það ferli sem fer í gang við tilkynningu um einelti er meðal annars:  

➢ Rætt er einslega við þolanda og honum veittur sá stuðningur sem hann þarfnast m.a. 

með trúnaðarsamtali og/eða ráðgjöf.   

➢ Rætt er einslega við meintan geranda og aðra sem geta veitt upplýsingar um málið ef 

ástæða þykir.  

Leitast er eftir tillögum frá báðum aðilum um lausn á málinu 

Upp getur komið sú staða að gerandi þurfi einhverskonar aðstoð eða ráðgjöf og er þá leitast 

leiða við að koma til móts við viðkomandi.  

Viðeigandi lausn á eineltismálum getur meðal annars falist í breytingum innan vinnustaðarins 

hvað varðar vinnubrögð sem og vinnuskipulag.  

Leikskólastjóra ber að fylgja því eftir að einelti sem upp hefur komið endurtaki sig ekki. Ef 

um allt þrýtur getur leikskólastjóri gefið geranda skriflega áminningu, jafnvel uppsögn.  

Ítarefni 
Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á  

vinnustöðum nr. 1009/2015. 

 

Fjármálaráðuneytið (2008). Einelti á vinnustað – leiðbeiningar fyrir stjórnendur [bæklingur].  

Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 
   

  



Tilkynning vegna gruns um einelti/samskiptavanda 
Dagsetning    

Nafn þess sem tilkynnir:  

Þeir sem talið er að eiga hlut að máli:  

Nafn þolanda: 

Nafn meints geranda: 

 

Lýsing á samskiptum / atviki:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undirskrift þess sem skráir:  

Þessu blaði skal skilað á skrifstofu leikskólastjóra um leið að það hefur verið fyllt út. 

Lokið   


