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Gegn einelti í Garðabæ 
 

Aðgerðaráætlun gegn einelti í leikskólanum Hæðarbóli 
 
Mikilvægt er að fyrirbyggja og bregðast við einelti og leitast við að bæta líðan og 
öryggi barna og starfsmann í leikskólanum. Einelti getur verið alvarlegt vandamál 
og það skiptir miklu máli að allir taki skýra afstöðu gegn einelti. 
 
Skilgreining á einelti: 

 Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri 
níðast á einum, 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. 

 Oft getur verið erfitt að greina hvort um einelti eða samskiptavandamál er 
að ræða. Það sem staðfestir að um einelti er að ræða er hvort áreitið eða 
ofbeldið er ítrekað og líðan og varnarleysi þolanda. 

 
Einelti getur birst í mörgum myndum, það getur verið: 

 Líkamlegt: t.d. barsmíðar, spörk, hrindingar eða skemmdarverk 
 Munnlegt: t.d. uppnefni, niðrandi athugasemdir og endurtekin stríðni 
 Skriflegt: t.d. tölvuskeyti, sms-skilaboð, krot og bréfasendingar 
 Óbeint: t.d. baktal, útskúfun eða útilokun úr félagahópi 
 Efnislegt: eigum stolið eða þær eyðilagðar 
 Andlegt: þegar viðkomandi er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir 

algjörlega gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu. 
 
Það getur verið erfitt að koma auga á einelti þar sem einelti fer oft fram þar sem 
enginn sér til. Sá sem lagður er í einelti er oft hræddur við að segja frá og vill frekar 
þrauka og trúir því að ástandið versni ef það kemst upp á yfirborðið. 
Reynslan sýnir þó að langoftast er hægt að taka á málum þannig að þolanda líði 
betur á eftir. 

Allir geta orðið fyrir einelti en sá einstaklingur sem verður fyrir einelti eða 
ofbeldi segir oft ekki frá því heldur skammast sín og kennir sjálfum sér jafnvel um. 
Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki 
einkenni eineltis. 
 
 



 
Hugsanlegar vísbendingar um að barn sé lagt í einelti: 
 
Tilfinningalegar 

• Breytingar á skapi 
• Tíður grátur, viðkvæmni 
• Svefntruflanir, fær martraðir 
• Breyttar matarvenjur, lystarleysi-ofát 
• Lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði 
• Depurð, þunglyndiseinkenni, sjálfsvígshugsanir 

Líkamlegar 
• Líkamlegar kvartanir t.d. höfuðverkur, magaverkur, sérstaklega á 
morgnana 
• Barnið verður niðurdregið eða órólegt eftir frí þegar skóli er daginn eftir 
• Kvíðaeinkenni t.d. nagar neglur, stama, kækir ýmis konar 
• Rifin föt og/eða skemmdar eigur 
• Líkamlegir áverkar s.s. skrámur og marblettir sem barnið getur ekki útskýrt 

 
Félagslegar 

• Barnið virðist einangrað og einmana 
• Barnið fer ekki í og fær ekki heimsóknir 
• Barnið á fáa eða enga vini og vill ekki taka þátt í félagsstörfum 
 

Hegðun 
• Óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst 
• Barnið neitar að segja frá hvað amar að því 
• Árásargirni og erfið hegðun 

 
Í skóla 

• Barnið hræðist að fara eitt í skóla og úr skóla, biður um fylgd og/eða fer 
aðra leið 
• Leggur fyrr af stað í skólann en venjulega eða fer seinna af stað 
• Byrjar að skrópa 
• Barnið mætir iðulega of seint 
• Barnið forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi og sund 
• Barnið hættir að sinna náminu, einkunnir lækka, einbeitingarörðugleikar 
• Einangrar sig frá skólafélögum 



Á heimili 
 Barnið neitar að fara í skólann 
 Einangrar sig frá öðrum fjölskyldumeðlimum 
 Biður um auka vasapening 
 Týnir peningum og/eða öðrum eigum 
 Neitar að vera úti við eftir skóla 
 Barnið byrjar að leggja önnur börn eða systkini í einelti 
 Reynir að fá foreldra sína til að tala við kennarann, skólafélagana eða aðra 

foreldra 
 
Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einhver ofangreindra einkenna eða önnur 
sem benda til að barninu líði illa, er mikilvægt að kanna málið. Allir sem hafa 
vitneskju um hvers konar líkamlegt eða andlegt ofbeldi meðal nemenda ber að 
tilkynna það til umsjónarkennara, námsráðgjafa eða stjórnenda. 
 
Meðferð eineltismála í leikskólanum Hæðarbóli 
Ef grunur leikur á eða staðfesting liggur fyrir að einelti eigi sér stað er það skýr 
stefna leikskólans að tekið sé á málinu strax. 
 
Æskilegt er að vitneskja um einelti berist fyrst til deildarstjóra.  
Deildarstjóri skal byrja á að hafa samband við ofangreinda aðila. Þeir hafa samráð 
um viðbrögð og aðgerðir. 
 
Eineltismál eru mismunandi og fer vinna hvers máls eftir eðli þess. Aðgerðir skulu 
taka mið af hvort um grun eða sannanlegt einelti sé að ræða. Einnig þarf að meta 
hvort um aðstæður sé að ræða þar sem hætta er á ferðum. 
Eineltismál skal ætíð greina skv. skilgreiningu skólanna á einelti. 
 
1. Grunur um einelti 
 
Möguleg viðbrögð 
• fylgjast betur með barninu 
• spyrjast fyrir meðal samstarfsfólks og barna. Biðja ákveðna aðila, t.d. aðra 
starfsmenn að fylgjast með barninu 
 
Þegar nægar upplýsingar eru fyrir hendi þarf að ákveða hvort þörf sé á frekari 
aðgerðum eða leggja málið til hliðar. 



 
2. Einelti á sér sannanlega stað 
 
Ef ljóst er að einelti hefur átt sér stað þarf að skipuleggja einstaklingsbundin viðtöl 
við þolendur og gerendur. 
 
Ef grunur leikur á að um alvarlegt einelti sé að ræða er mikilvægt að tveir aðilar taki 
viðtal við gerendur. Það undirstrikar alvöru málsins og getur komið í veg fyrir 
misskilning. 
 
Í öllum tilvikum eru gerendum gefin skýr skilaboð um að einelti sé ekki liðið og að 
skólinn muni með öllum ráðum tryggja að eineltinu ljúki. 
 
Hafið í huga: 

• samstarf við forráðamenn 
• þátttöku forráðamanna í meðferð málsins 
• hvaða stuðning skólinn getur veitt þolendum og gerendum 
• vernd gegn frekara áreiti 
• eftirfylgd 
• ákveðniþjálfun fyrir þolendur eineltis 
• bekkjarvinnu ef við á 
• upplýsa skólasamfélagið 
• skráningu/tilkynningu - eyðublað. 

3. Einelti heldur áfram 
 
Ef aðgerðir bera ekki árangur þarf að fylgja málinu frekar eftir. 
Hafið í huga: 

• frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolenda og gerenda 
• meira eftirlit, viðurlög 
• vísa máli til nemendaverndarráðs 
• brjóta upp gerendahóp 
• einstaklingsmiðaða atferlismótun 
• ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum 
• Regnbogabörn 
• tilkynningu til fjölskyldu- og heilbrigðissviðs 
• tilkynningu til lögreglu 

 



4. Tilkynningar/skráning 
 
Öll eineltismál, grun eða staðfestingu, skal skrá á sérstakt eyðublað. Blaðið á að 
berast umsjónarkennara og afrit til námráðgjafa. Skráningin er liður í að hafa yfirsýn 
yfir eðli og umfang 
eineltismála í skólanum. 
 
Leikskólstjóri  ásamt  deildarstjórum bera ábyrgð á að eineltismálum sé 
fylgt eftir. 


