
Við líðum ekki einelti – stefna, forvarnir og yfirlýsing 
starfsfólks Grunnskólans á Drangsnesi í eineltismálum 

 

Í Grunnskólanum á Drangsnesi er lögð rík áhersla á vellíðan nemenda og að þaðan 

útskriftist lífsglaðir nemendur með jákvæða sjálfsmynd. Einn mikilvægasti liður í því 

að svo megi verða er að skapa skilyrði sem draga verulega á líkum á því að einelti 

komi upp. Einelti er skilgreint á eftirfarandi hátt. 

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. Einelti getur verið margskonar; líkamlegt, 

andlegt, félagslegt, rafrænt, munnlegt o.s.frv.  

Einelti skerðir verulega rétt þess sem fyrir því verður til þess að njóta sinnar 

skólagöngu. Einelti í æsku hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér og það er okkar 

allra sem komum að starfi skólans að leita allra ráða til þess að fyrirbyggja einelti og 

stöðva það á farsælan hátt. Í skólareglunum sem nemendur og starfsfólk skólans unnu 

að í sameiningu skólaárið 2016-2017 kemur fram að samskipti okkar skuli einkennast 

af virðingu; við sýnum náunganum bæði nærgætni og umburðarlyndi. Hér að neðan 

má lesa stefnuyfirlýsingu starfsfólks skólans sem undirrituð var skólaárið 2016-2017. 

Auk þess fylgir lýsing á því verkferli sem unnið er eftir ef grunur leikur á einelti í 

skólanum ásamt helstu forvarnaraðgerðum. Forráðamenn eru hvattir til þess að 

fylgjast vel með líðan sinna barna og kynna sér vel eftirfarandi upplýsingar. 

Eineltisáætlun er eins og aðrar áætlanir skólans í sífelldri endurskoðun og eru 

líðankannanir, skólafundir, samráðsfundir foreldra og barna við  kennara og 

starfsmannaviðtöl m.a. nýtt til þess að skima fyrir einelti og æfa okkur í jákvæðum og 

góðum samskiptum. Skólaárið 2017-2018 snúum við okkur sérstaklega að jákvæðum 

samskiptum og fáum Pálmar Ragnarsson fyrirlesara í heimsókn.  

Stefnuyfirlýsing 

Starfsfólk Grunnskólans á Drangsnesi lýsir því yfir að einelti og annað ofbeldi er ekki 

undir neinum kringumstæðum liðið í skólanum. Skólinn á að vera öruggur staður þar 

sem skólastarfið mótast af virðingu og umhyggju. Í sameiningu munum við vinna að 

því að fyrirbyggja einelti og hvers lags ofbeldi t.d. með því að huga vel að 

samskiptum og kenna nemendum jákvæð samskipti. Við munum vera nemendum 

góðar fyrirmyndir og traustir bandamenn þegar á reynir, nýta reglulega bekkjarfundi 

til þess að fara yfir samskiptin í hópnum og hvert tækifæri sem gefst til þess að veita 

fræðslu um einelti, afleiðingar þess og hvaða leiðir eru færar til þess að uppræta það á 

farsælan hátt fyrir alla hlutaðeigandi. Hlutverk okkar er að fylgjast vel með líðan og 

samskiptum í nemendahópnum ásamt því að bregðast fljótt og vel við þegar upp 

kemur vandi.  

 



 

Ferli 

Ferli ef upp vaknar grunur um einelti og eða ef einelti á sér stað í skólanum: 

Umsjónarkennari skilar upplýsingum og eða tilkynningarblaði sem nálgast má á 

heimasíðu skólans, til skólastjóra og vinna þeir í samvinnu við alla hlutaðeigandi að 

því að uppræta eineltið. Haft er samráð ef þörf þykir við skólasálfræðing.  

Forvarnir í eineltismálum 

1. Í upphafi hvers skólaárs er rætt um einelti og afleiðingar. Nemendur og starfsfólk 

skólans vinna í sameiningu að skólareglum.  

2. Umsjónarkennarar útskýra ferlið og ræða við sína nemendur um hvert þeir eigi að 

snúa sér ef þeir verða fyrir einelti eða verða vitni að því að aðrir verði fyrir því.   

3. Öll tækifæri eru gripin til þess að ræða um líðan nemenda og samskipti. Í lífsleikni 

og lestrarstundum er markvisst unnið að því að kenna jákvæð samskipti og kveikja 

umræður um einelti og annað er viðkemur þroska og líðan hvers og eins.  

4. Hvatt er til umræðna um líðan allra þeirra sem við skólann starfa um einelti og 

líðan.  

7. Líðanakannanir eru lagðar fyrir einu sinni á skólaári. Umsjónarkennarar vinna úr 

könnuninni í samstarfi við skólastjóra.  

Á hverju skólaári eru lagðar fyrir líðankannanir í öllum árgöngum og brugðist við 

þeim upplýsingum sem fram koma í þeim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilkynning um einelti 

 

Tilkynnandi:________________________________ 

Dags:___________ 

Tengsl við þolanda:__________________________ 

Umsjónarkennari:____________________________ 

Skrásetjari:_________________________________ 

Þolandi:________________________________________  

Meintur gerandi :_________________________________  

Meintur gerandi :_________________________________ 

Meintur gerandi :_________________________________  

Meintur gerandi :_________________________________  

Fleiri sem hugsanlega vita um málið:  

_________________________________________________________ 

 

Hvar á eineltið sér stað?______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Hve lengi hefur eineltið staðið yfir?______________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Í hverju er eineltið fólgið?______________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

 

Tilkynning móttekin og lesin með tilkynnanda þann __________________________ 


