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Eineltisáætlun 

Stefna og viðbragðsáætlun leikskólans Heklukots vegna eineltismála 

 

Stefna 

Það er stefna Heklukots að starfsmenn og nemendur sýni samstarfsfólki sínu og 

nemendum alltaf kurteisi og virðingu í samskiptum. Kennara verða að vera meðvitaðir 

um hlutverk sitt sem fyrirmyndir í orðum og gjörðum og leiðbeina nemendum til að 

eiga góð samskipti. Einelti og annað ofbeldi er ekki liðið í leikskólanum. Leggja á 

áhersla á jákvæðan og lýðræðislegan skólabrag þar sem umhyggja, virðing og 

jafnrétti er haft að leiðarljósi sem stuðlar að góðum samskiptum. Markmið eineltis-

áætlunarinnar er að gripið verði samstundis til aðgerða gegn hvers konar einelti og 

málin leidd til lykta. Tekið er á vandamálum sem upp kunna að koma eins og 

ágreiningi, einelti og kynferðislegri áreitni. Viðbrögðin eru markviss og leitað lausna í 

stað þess að grafa slík mál í þögn. Þar sem einelti er látið viðgangast getur það haft 

umtalsverð og neikvæð áhrif á þolendur, gerendur, starfsfólk, nemendur og mótað 

þann vinnuanda sem ríkir í skólanum. Það er því á ábyrgð allra þeirra sem verða varir 

við einelti af einhverju tagi að koma ábendingum þar um til réttra aðila til að hægt sé 

að taka á einelti og vinna með málið. Meðvirkni og þöggun í eineltismálum er 

fordæmd. 

 

Einelti 

Í  reglugerð nr. 1000/2004 um aðgerðir gegn eineldi á vinnustað stendur í 3. gr. 

 „Einelti: Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun 

sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og 

valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt 

eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir. Hér  er ekki átt við skoðanaágreining eða 

hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmanns eða 

tveggja eða fleiri starfsmanna enda sé  skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur 

hvorki viðvarandi eða endurtekinn kerfisbundið. Einelti er mjög neikvætt og meiðandi 

fyrirbæri. Sá sem verður fyrir einelti fyllist ótta og uppgjöf og er ekki fær um að verja 

sig eða rísa undir álaginu“. 
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Einelti getur átt sér stað á milli: 

• starfsmaður / starfsmaður 

• barn / barn 

• starfsmaður / barn 

• barn / starfsmaður 

Allir eiga það á hættu að tengjast einhvern tíma einelti á einn eða annan hátt, sem 

þolendur, gerendur eða áhorfendur. Því er mikilvægt að þekkja einkenni eineltis og  

bregðast við á ábyrgan hátt. Verði kennarar/starfsmaður leikskólans vitni að einelti 

ber honum að bregðast við, með því að veita allar þær upplýsingar sem fyrir hendi 

eru til réttra aðila svo hægt sé að taka sem fyrst á málinu. Kennarar/starfsmenn eru 

allir ábyrgir varðandi greiningu og lausn eineltismála. 

Leikskólastjóri er ábyrgur fyrir þeirri vinnu sem fer í gang varðandi einelti. 

Allir sem starfa í skólanum eiga að vera jákvæðar fyrirmyndir, vanda orð sín og 

athafnir og bera virðingu fyrir tilfinningum, sérkennum annarra og hlutverki skólans. 

 

Einelti getur birst í mörgum myndum og verið sýnilegt og falið. 

Dæmi um sýnilegt einelti - Líkamlegt:  Barsmíðar, spörk, hrindingar, rífa í hár, 

hrinda, loka inni, útiloka, verðmæti tekin af viðkomandi og þolandi er neyddur til að 

gera eitthvað sem hann vill ekki  gera, s.s. stela eða bera út óhróður um aðra. 

Þolandi getur lent í því að vera í hlutverki hlaupatíkur fyrir höfuðpaur. Hann leitar 

skjóls hjá þeim „sterka“ og þorir ekki annað en að hlýða til að forðast að verða sjálfur 

fórnalamb eineltis.   

Dæmi um dulið einelti - Andlegt: Hvers konar útilokun, útskúfun sem ekki  er 

sýnileg. Ekkert er sagt, ekkert virðist gert en hlutirnir gerast samt. Höfuðpaurinn er 

heldur ekki alltaf sýnilegur. Hjálparliðið (hækjur, viðhlæjendur, klapplið) framkvæmir 

þá duldu athafnir. Þegar eineltið hefur staðið lengi yfir getur þolandinn talið sér trú um 

að það sé í raun honum sjálfum að kenna. Hann forðast vissar aðstæður, tekur ekki 

þátt af því að hann veit fyrirfram að bjóði hann sig fram þá verður honum hafnað.   

Útilokun úr félagahópnum, vanþóknun og hlegið er að þolanda. 
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Munnlegt:  Hótað, uppnefnt, strítt, niðrandi athugasemdir; munnlegar eða skriflegar, 

hvíslast á um þolandann, söguburður og lygar. 

Félagslegt: Þolandi fær ekki að vera með í félagsskap, leik eða öðru án þess að 

nokkuð sé gefið til kynna. Oft hefur þetta verið sýnilegt í upphafi en er orðið að venju. 

Þolandanum er ekki boðið í afmæli, leik eða sameiginlegar ferðir.  

Kjaftasögur/rógburður um viðkomandi sem látinn er óárréttur verður að einelti. Reynt 

er að spilla vinskap. Þolandinn er hundsaður og  útskúfaður  

Efnislegt: Eigum þolandans er stolið eða þær eyðilagðar. 

Rafrænt einelti hefur aukist með breyttu samskiptaformi og getur oft verið mjög 

dulið. 

 

 Kynferðisleg áreitni er ein tegund eineltis, hún er kynferðisleg hegðun sem er 

ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Sjá nánar: 

Einelti og kynferðisleg áreitni á vinnustöðum  forvarnir og viðbrögð  

 

„Einelti kemur öllum við. Gerendur njóta verndar svo lengi sem stjórnendur og hinn  

þögli meirihluti á vinnustaðnum láta eineltið viðgangast“. 

 

Stjórnendur bera ekki aðeins ábyrgð á störfum starfsfólks heldur einnig á því að 

grundvallarreglur samskipta í skólanum séu virtar. Nýjum starfsmönnum er kynnt 

stefna og viðbragðsáætlun skólans í eineltismálum strax við upphaf starfs. Stefnan 

og viðbragsáætlunin eru rifjaðar upp reglulega á starfsmannafundum,  opnum 

fundum og fyrir foreldrum. 

  

Í skólanum geta komið upp ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar sem valdið geta 

óþægindum. Mikilvægt er að leysa slík mál án tafar áður en þau þróast til verri vegar.  

Tekið er á fölskum ásökunum um einelti af sömu festu og einelti almennt. 

Komi upp einelti meðal starfsmanna skulu þolendur leita til næsta yfirmanns 

deildarstjóra eða leikskólastjóra. Ef yfirmaðurinn er gerandinn eða hundsar 

vandamálið er hægt að leita til þriggja annarra aðila (sjá næsta kafla). Þeir aðilar sem 

leitað er til vegna eineltis skulu sýna þolanda fullan trúnað. Verði nemandi fyrir einelti 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/upload/files/fraedsluefni/baeklingar/einelti_og_kynferdisleg_vef.pdf
http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/upload/files/fraedsluefni/baeklingar/einelti_og_kynferdisleg_vef.pdf
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þá ber þeim sem hefur vitneskju um það að koma ábendingu þar að lútandi til 

leikskólastjóra eða deildarstjóra barnsins 

  

Grípa skal til aðgerða gagnvart starfsmönnum sem leggja aðra í einelti, t.d. með 

áminningu eða tilflutningi í starfi láti gerandi sér ekki segjast kemur til uppsagnar úr 

starfi. Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að höfðu samráði við þolanda. Gerandi 

eineltis verður látinn axla ábyrgð. 

 

VIÐBRÖGÐ 

Viðbragðsáætlun – starfsfólk 

Starfsmaður sem verður fyrir einelti eða kynferðislegri áreitni skal snúa sér hið fyrsta 

til næsta yfirmanns deildarstjóra eða leikskólastjóra Heklukots og tilkynna um atvikið. 

Ef næsti yfirmaður er gerandi málsins eða sinnir því ekki er hægt að snúa sér til þar 

næsta yfirmanns eða tveggja annarra trúnaðaraðila 

Auk leikskólastjóra og deildarstjóra er eftirfarandi trúnaðaraðilar tilbúnir að ræða 

við þolanda um meint einelti á vinnustaðnum. 

1. Öryggistrúnaðarmaður  

2. Trúnaðarmaður  fyrir Foss  

3. Trúnaðarmaður fyrir KÍ 

 

Þegar yfirmaður eða trúnaðaraðilar skólans fá vitneskju um einelti munu þeir 

bregðast við samkvæmt eftirfarandi viðbragðsáætlun. Strax er metin þörf þolanda 

fyrir bráðan stuðning og hann veittur. Lögð verður áhersla á að leysa málið hið fyrsta 

og koma í veg fyrir frekara einelti.  

Sá aðili, sem samband er haft við, ákvarðar síðan í samráði við þolandann hvert 

framhaldið verður. Hægt er að velja á milli óformlegrar eða formlegrar 

málsmeðferðar. 

  

Óformleg málsmeðferð 

Slík málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur 

stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Aðrir innan skólans eru ekki upplýstir 

um málið. 
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Formleg málsmeðferð 

 

• Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum. Rætt er við þolanda, geranda og 

aðra sem veitt geta upplýsingar um málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um 

tímasetningar og fá fram gögn ef einhver eru, s.s. tölvupóst, sms-skilaboð eða 

annað. 

• Látið aðila málsins, þar á meðal vitni lýsa því sem gerðist í raun fremur en að 

koma með ásakanir og sleggjudóma um persónur og hegðun annars aðilans. 

Mikilvægt er að hlusta á aðilana og það, sem þeir hafa að segja sé tekið 

alvarlega, þó oft sé ólík túlkun milli einstaklinga á þeim aðstæðum og 

árekstrum sem upp hafa komið.  

• Álikta ber að vel athuguðu máli. 

 

Nálgist umrædda árekstra eða vandamál frá því sjónarmiði að ekki þurfi að beita 

refsingum. Þó er mikilvægt að gerendum eineltis sé ljóst að þeir verði látnir axla 

ábyrgð á gjörðum sínum. Leitið því einfaldari og hentugri lausna fremur en að ná fram 

hefndum eða benda á sökudólga. Lausn sem m.a. getur falist í breytingum á 

vinnustaðnum, vinnubrögðum eða vinnuskipulagi. Gerandi mun fá leiðsögn og 

aðvörun, hann gæti líka verið færður til í starfi. Málinu sé fylgt eftir og rætt við aðila 

þess að ákveðnum tíma liðnum. Fylgst er með samskiptum aðila málsins.Láti gerandi 

ekki segjast og viðheldur eineltinu leiðir það til uppsagnar hans úr starfi. 
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Grunur um einelti 

Stjórnendur /næsti yfirmaður /trúnaðarmenn eða aðrir sem fá ábendingu um einelti 
koma upplýsingum til viðeigandi aðila. Skrá niður og afla upplýsinga. 

  

 
Staðfestur grunur um einelti 

  Samband við aðila málsins. Unnið að lausn 
  samkvæmt verklagi skólans.  

  

Staðfest að ekki sé um einelti að 
ræða 

  
Gögnum haldið til haga. 

 
Óformleg  

málsmeðferð 
 
  Þolanda veittur  
  stuðningur með  
  trúnaðarsamtali  
  eða ráðgjöf. 

 
Formleg  

málsmeðferð 
 
  Rætt er við 
  þolanda og 
  geranda, fengin 
  fram gögn ef 
  einhver eru. 
 
  Fundin leið/leiðir 
  til úrbóta. 
 
  Málinu fylgt eftir  
  og rætt við aðila  
  þess að ákveðnum  
  tíma liðnum.  
  Fylgst með  
  samskiptum aðila  
  málsins. 
 
  Utanaðkomandi  
  sérfræðiaðstoð ef  
  þörf er á. 
  

 

Fyrirbyggjandi ráðstafanir 

Mikilvægt er að ýta undir jákvæðan starfsanda og umburðarlyndi gagnvart 

einstaklingsmun á vinnustaðnum. Unnt er að grípa til ýmissa úrræða í því skyni að 

fyrirbyggja einelti og kynferðislega áreitni. Sem dæmi um það má nefna eftirfarandi: 

Skýr viðmið 

• Reglur um umgengni eða siði sem gilda á vinnustaðnum og ætlast er til að allir 

fylgi. Mikilvægt er að kynna sér slíkar reglur. 
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• Skýr afmörkun á ábyrgð starfsmanna og því sem vænst er af þeim.  

• Góð leiðbeining um hvernig unnt er að leita sátta í deilum. Mikilvægt er að 

fyllsta trúnaðar sé gætt. Komi upp ágreiningur er t.d. hægt að byrja á því að 

ræða við hvern og einn málsaðila um sig og síðan saman ef henta þykir. Oft er 

brýnt að þeir sem telja að á sér sé brotið, fái að hafa trúnaðaraðila eða 

sérfróðan aðstoðarmann með sér í slíku samtali. 

Stefna og viðbrögð 

• Skýr stefna þar sem lýst er yfir eindreginni afstöðu gegn einelti og 

kynferðislegu áreiti. 

• Áætlun um viðbrögð við einelti og kynferðislegu áreiti 

Fræðsla  

• Átak í að fræða stjórnendur og starfsmenn um þekkta áhættuþætti eineltis og 

kynferðislegrar áreitni. 

• Um samskipti, jafnrétti og önnur siðræn gildi. 

• Fræðsla fyrir þá aðila sem hafa skilgreinda ábyrgð í eineltismálum 

 

 

Hugmyndir: 

• Einn starfsmannafundur á ári tileinkaður samskiptum / einelti þar sem 

samskiptastefna og eineltisáætlun er yfirfarin og endurskoðuð. 

• Markviss fræðsla um einelti og samskipti t.d. í símenntunaráætlun. 

• Umræður og fræðsla um samskipti þurfa að vera stöðugt í brennidepli. 

• Gera athuganir/mat um samskipti. 

• Kortleggja aðstæður í leikskólanum, hver eru “gráu svæðin”? 

• Vinna með virðingu, samkennd og tilfinningar. 

• Aðstoðarmenn úr hópi kennara fengnir fyrir nýja kennara.   

• Áhersla er lögð á góða stjórnun, reglusemi og öguð vinnubrögð. 

Samstarf haft milli deilda þar sem unnið er á jafningjagrunni. 

Lagðar eru fyrir kannanir og viðtöl þar sem spurt er um samskipti. 

Árlegur forvarnardagur er gegn einelti. 

Eineltisáætlun skólans aðgengileg og endurskoðuð reglulega. 
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Viðbragðsáætlun - nemendur 

Verði nemandi fyrir einelti eða grunur vaknar um  að einelti sé viðhaft gagnvart  

nemanda skal hver sá sem verður var við það upplýsa um það til leikskólastjóra eða 

deildarstjóra barnsins. 

  

  
Grunur um einelti - Nemendur 

 
  Skólastjóri, deildarstjóri eða kennarar fá ábendingu um einelti. 

Skrá niður og afla upplýsinga. 
  

 
Staðfestur grunur um einelti 

 
  Samband við aðila málsins nemendur  

  og forráðamenn nemenda. 
Unnið að lausn  

  samkvæmt verklagi skólans.  

Staðfest að ekki sé um 
einelti að  

ræða 
  

Gögnum haldið til 
haga. 

 
Málið leyst 

 
  Samband við  
  aðila, nemendur  
  og forráðamenn. 
  
  Stuðningur við  
  þolendur og/eða  
  gerendur sé þess  
  þörf. 

 
Málið ekki leyst 

 
  Áframhaldandi  
  vinna þar til lausn  
  fæst. 
  Samband við  
  aðila, nemendur  
  og  forráðamenn. 
  
  Stuðningur sé  
  þess þörf. 
  
  Fræðsluráð 
  

 

Hlutverka viðbragðsteymisins er að sjá til þess að upplýsingaflæði, innan skólans og 

milli skóla og heimilis, sé skilvirkt ef grunur leikur á að um einelti gagnvart nemenda 

sé að ræða.  

Viðbragðsteyminu: Leikskólastjóri og 3. Deildarstjórar. Aðrir starfsmenn eru kallaðir 

inn í teymið eftir þörfum. 

Á einelti sér stað? 

Hugsanlegt er að einelti eigi sér stað ef þolandi: 
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• langar ekki og er jafnvel hræddur við að fara í skólann og ber við vanlíðan eða 

veikindi að einhverju tagi 

• er oft með magapínu, litla matarlyst eða höfuðverk. 

• gefur ekki trúverðuga skýringu á mari, skeinu, sári eða skuð sem hann hefur 

hlotið. 

• kemur heim með blaut eða rifin föt, skemmdar eigur eða segist hafa „týnt“ 

einhverju án þess að geta gefið nákvæma skýringu. 

• er mikið einn og félagar koma ekki í heimsókn. 

• sýnir minni áhuga, framfarir og afköst í námi og vinnu. 

• Er niðurdreginn, óhamingjusamur eða þunglyndur. 

• Fær reiðiköst og missir stjórn á sér. 

• Á erfitt með svefn, fær martraðir og grætur jafnvel í svefni. 

• Hnuplar eða biður um t.d. eitthvað til að blíðka þá sem leggja hann í einelti 

• Tekur ekki þátt í félagslegum samskiptum og forðast ákveðnar aðstæður  

• Sýnir skert sjálfstraust  

 

Úrræði 

Ef foreldra/forráðamenn grunar að barn þeirra verði fyrir einelti skulu þeir þegar í stað 

hafa samband við leikskólastjóra eða deildarstjóra barnsins.  

Ef starfsmann skólans grunar að einelti eigi sér stað þá ber honum að láta skólastjóra 

eða deildarstjóra vita, þannig að hægt sé að taka á málum.  

Eineltismál eru ólík og því verður að miða viðbrögð við hvert einstakt tilfelli. Þegar 

grunsemdir vakna um einelti fer af stað ákveðið vinnuferli. Þessu vinnuferli má skipta 

í könnunarferli og aðgerðaferli. 
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Könnunarferli: 

Leikskólastjóri eða deildarstjóri gerir foreldrum/forráðamönnum viðvart (ef ábending 

kemur ekki þaðan) og biður þá að fylgjast með líðan barnsins í tiltekinn tíma. 

Deildarstjóri aflar upplýsinga frá kennurum, starfsfólki skólans, foreldrum og 

nemendum. Deildarstjóri heldur fund með kennurum og starfsmönnum sem annast 

viðkomandi nemanda. Þeir fylgjast með þolanda og geranda í ákveðinn tíma og 

halda skrá yfir það sem þeir verða varir við. Ef grunur um einelti reynist á rökum 

reistur þá fer aðgerðaferli í gang. 

 

Aðgerðaferli: 

Deildarstjóri leggur upplýsingar sem hann hefur aflað fyrir aðgerðateymi skólans. Ef 

álitið er að um einelti sé að ræða kemur til frekari framkvæmda. Aðgerðateymi vinnur 

með deildarstjóra að áætlun um upprætingu eineltisins. Áætlunin er kynnt viðkomandi 

starfsmönnum innan skólans.  Aðgerðateymi boðar foreldra/forráðamenn þolanda og 

geranda til fundar.Foreldrum/forráðamönnum  þolanda og geranda er gerð grein fyrir:  

 a) þeirri aðstoð sem skólinn getur veitt nemendunum. 

 b) hvað þeir geta sjálfir gert til að aðstoða börn sín. 

c) að þeim standi til boða að tala við skólasálfræðinginn og aðra sérfræðinga  sem 

skólinn hefur aðgang að. 

Deildarstjóri vinnur markvisst að því að uppræta eineltið á deildinni út 

frá  deildarreglum.  

Aðgerðateymi gerir fulltrúum í nemendaverndarráði grein fyrir stöðu mála. 

Aðgerðateymi skráir allt ferlið á sérstakt skráningarblað sem  farið verður með sem 

trúnaðarmál og geymt á öruggum stað. Ef ekki tekst að leiða mál til lykta er málinu 

vísað til félagsmálayfirvalda ásamt skráningu á málsatvikum 

 

Hugmyndir að fyrirbyggjandi vinnu með börnum:  

• Lífsleikninám – þar sem að unnið er með lífsgildi og dygðir. 
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• Gera athuganir um samskipti. 

• Kortleggja aðstæður í leikskólanum, hver eru “gráu svæðin”? 

• Kanna líðan barnanna 

• Skoða félagsleg tengsl í barnahópnum. Eiga öll börn vini í leikskólanum 

• Styrkja sjálfsmynd barnanna, æfa þau í samskiptum og að tjá tilfinningar 

sínar og setja sig í spor annarra. 

• Börnin eru þátttakendur í að búa til samskiptareglur og skilgreina hvað þær 

þýða, 

• hlutverk þeirra og gildi. 

• Vinna með virðingu, samkennd og tilfinningar. Börn þurfa að fá tækifæri 

til að tjá tilfinningar sínar og fá viðurkenningu frá hinum fullorðna um að 

það sé eðlilegt að ræða þær. 

• Mikilvægt er að stuðla að góðri samvinnu innan skólans og á milli heimilis og 

skóla, frá upphafi leikskólagöngu. 

• Að gæta þess að gæsla sé góð í öllu starfi inni og úti 

• Fræða og leiðbeina um jákvæð samskipti 

• Fræða um að einelti líðist hvorki í skólanum né annars staðar 

• Aðstoðarmenn úr hópi barna fengnir fyrir nýja nemendur. 

• Leitast er við að efla jákvæðan félagsanda m.a. með því að halda reglulega 

samverustundir og ræða um líðan, samskipti og hegðun 

• Reglur gerðar í samvinnu með viðkomandi hóp þar sem jákvæð hegðun í 

samskiptum er höfð að leiðarljósi sem hafna ofbeldi og einelti. 

• Lagðar eru fyrir kannanir og viðtöl þar sem spurt er um samskipti. 

• Árlegur forvarnardagur er gegn einelti. 

• Eineltisáætlun skólans aðgengileg og endurskoðuð reglulega. 
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