
Eineltisáætlun Austurbæjarskóla 

Vinsamlegt samfélag er verkefni sem varð til við sameiningu leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs í 

eitt svið; skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Með vinsamlegu samfélagi er átt við samfélag þar 

sem framkoma allra einkennist af virðingu, samkennd og ábyrgð. Eineltisáætlun Austurbæjarskóla 

tekur mið af leiðbeinandi gátlista sem settur var fram undir merki Vinsamlegs samfélags fyrir þá sem 

vinna að gerð eineltisáætlana á starfsstöðum sfs. 

Hér má finna stefnu skóla-  og frístundasviðs Reykjavíkur í eineltismálum auk ítarefnis, smellið hér.   

Austurbæjarskóli er þátttakandi í Olweusáætluninni gegn einelti. Í þeirri áætlun felst virk samvinna 

heimilis og skóla í forvörnum gegn einelti og viðbrögðum við einelti ef það kemur upp. Nemendur og 

foreldrar eru hvattir til að láta umsjónarkennara strax vita, ef grunur vaknar um einelti. 

Umsjónarkennara ber að rannsaka málið strax í samvinnu við eineltisteymi. Henný Sigurjónsdóttir 

náms-og starfsráðgjafi er teymisstjóri eineltisteymis.  

 

Meðferð eineltismála 

Þegar vitneskja berst um að nemendur séu lagðir í einelti í skólanum fer ákveðið ferli af stað. Þessi 

vitneskja getur komið frá starfsfólki skólans, nemendum eða 

foreldrum:                                                                                            

•  Umsjónarkennari fær vitneskju um og greinir vandann í samvinnu við eineltisteymi. Leitað 

skal eftir upplýsingum sem víðast svo sem hjá öðrum nemendum, starfsfólki 

og    kennurum. Rætt er við (oft með aðstoð námsráðgjafa) viðkomandi nemanda/nemendur 

og leitað eftir upplýsingum hjá foreldrum.  

•  Ef umsjónarkennari, eftir slíka athugun og í samráði við t.d. eineltisteymi, metur það svo, að 

um einelti sé að ræða skal foreldrum þeirra nemenda sem hlut eiga að máli gerð grein fyrir 

því. Gildir það jafnt um gerendur og þolendur. 

•  Innan skólans fer síðan af stað markviss vinna skv. aðferðafræði Olweusar. Hún felst m.a. í 

því að greina stöðuna út frá eineltishringnum og alvarlegum viðtölum við gerendur þar sem 

þeim er gerð skýr grein fyrir alvöru málsins, viðbrögðum skólans og þeim afleiðingum sem 

áframhaldandi háttarlag mun hafa. Þolendum skal tryggt öryggi eftir því sem kostur er og í 

samvinnu við foreldra þeirra skapað öryggisnet sem hindrar að eineltið haldi áfram. Það felst 

m.a. í því að starfsfólk og kennarar sem að bekknum koma eru beðin um að fylgjast 

með samskiptum viðkomandi nemenda. Einnig gefst þolanda kostur á reglulegum viðtölum 

við námsráðgjafa og gerandi er í vikulegum viðtölum við fulltrúa úr eineltisteymi sem fer yfir 

samskipti vikunnar uns eineltið hættir.   

 

Einelti upprætt  

Viðbrögð við einelti af hvaða toga sem er, misalvarlegu eftir atvikum, ættu alltaf:  

• Að vera skýr, einlæg og nákvæm, laus við niðurlægingu, kaldhæðni, árásir, hótanir eða 

þvinganir.  

• Að birtast tafarlaust og vera fylgt eftir til lengri tíma, t.d. með endurteknum viðtölum.  

• Að fela í sér skráningu á atburðum, þátttakendum og viðbrögðum 

• Að fela í sér samvinnu við foreldra strax á fyrstu stigum íhlutunar; upplýsingar um aðgerðir 

berist þeim jafnóðum. 

https://reykjavik.is/thjonusta/einelti-i-skola-og-fristundastarfi
https://reykjavik.is/sites/default/files/Skr_ningarbla_.pdf


• Að veita nemendum tækifæri til að ræða sín á milli mögulegar lausnir og efla vitund þeirra 

um ábyrgð sína. 

Þegar eineltið hefur verið upprætt undirrita viðkomandi foreldrar og nemendur að unnið hafi verið 

með málið og það sé upprætt. 

Skráningarblað – Inngrip vegna gruns um einelti, smellið hér. 

 

https://reykjavik.is/sites/default/files/Skr_ningarbla_.pdf

