
Eineltisáætlun Vogaskóla   
Einelti er ekki liðið í Vogaskóla.   
  

Skilgreining á einelti   
Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt þar sem einn eða fleiri níðast á einum aðila. 
Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda liður illa og hann finnur 
til varnarleysis.    
 
Einelti á sér margar birtingarmyndir:  
 

• Andlegt t.d. þegar þolandi er þvingaður til að gera eitthvað sem stríðir 
gegn  réttlætiskennd hans og sjálfsvirðingu.    

• Efnislegt t.d. þegar eigum þolanda er stolið eða þær eyðilagðar.   

• Félagslegt t.d. baktal, útskúfun, eða útilokun úr félagahópi.    

• Líkamlegt, t.d. barsmíðar, spörk eða hrindingar.   

• Munnlegt t.d. uppnefni, niðrandi athugasemdir og stríðni. Stundum er hvíslast á, 
flissað, hlegið, en þolandi veit ekki hvað er sagt.    

• Rafrænt t.d. skilaboð á samfélagsmiðlum og myndasendingar. Skilaboðin geta verið 
send þolanda eða verið um þolanda og send á aðra.    

  

Eineltisteymi Vogaskóla    
Í Vogaskóla er starfrækt eineltisteymi sem fundar vikulega og oftar ef þörf er á. Í 
eineltisteyminu sitja deildarstjóri stoðþjónustu, skólastjórnandi og náms- og starfsráðgjafi 
sem stýrir teyminu.  
  

Hlutverk eineltiseymis er:   

• Að taka á móti og vinna með tilkynningar vegna gruns um einelti.    

• Að fylgja eftir verkferlum  sem skólinn hefur ákveðið að vinna samkvæmt og þeim 
úrlausnum sem ákveðnar eru.  

• Að halda utan um og sjá um að forvarnaráætlun skólans gegn einelti sé framfylgt.  

• Að aðstoða umsjónarkennara að vinna með niðurstöður tengslakannana sem lagðar 
eru fyrir a.m.k.  tvisvar á ári.  

• Að uppfæra eineltisáætlun reglulega og kynna fyrir starfsfólki og foreldrum.    
   

Verkferill   
  

Ef grunur um einelti vaknar:  
Í Vogaskóla eru allar ábendingar um einelti teknar alvarlega. Ef grunur um einelti vaknar skal 
tilkynna það til umsjónarkennara þolanda eða annarra starfsmanna skólans sem koma því 
til eineltisteymis (sjá eyðublað á heimasíðu Vogaskóla) sem kannar málið með óformlegri 
könnun.    
  
Til að kanna málið nánar fundar eineltisteymið ásamt umsjónarkennara með þeim sem 
tilkynnir eða bendir á hugsanlegt einelti.  
 
Umsjónarkennarar eru hluti af eineltisteyminu og taka þátt  á öllum stigum málsins.   
   



Öflun upplýsinga  
Eldri tengslakannanir skoðaðar og nýjar gerðar, fylgst með í frímínútum, 
kennslustundum, frístundaheimili og félagsmiðstöð. Viðtöl við nemendur, starfsfólk og aðra 
sem að málinu koma. Áhersla á að upplýsingum sé safnað saman á skipulagðan 
hátt.   Ákvörðun um úrvinnslu er tekin eftir að upplýsingum hefur verið safnað. Ef 
eineltisteymið telur líkur á að um einelti sé að ræða þá hefur teymið samband við foreldri 
barns sem fyrir eineltinu verður og óskað er eftir samþykki þeirra fyrir því að eineltisteymið 
vinni áfram með málið.    
  

Ef samþykki foreldris liggur fyrir þá setur eineltisteymið fram ramma að áætlun með 
verkaskiptingu. Sú áætlun er kynnt fyrir málsaðilum.   
  

Þessari vinnslu skal lokið innan tveggja vikna nema í undantekningartilvikum þegar umfang 
máls er óvenju umfangsmikið. Öllum málsaðilum skal haldið upplýstum við lok þessa 
tímabils.    
  

Aðgerðaráætlun  
Ef einelti er staðfest þá setur eineltisteymi fram aðgerðaráætlun í samræmi við eðli 
máls. Þar kemur fram til hvaða stuðningsatriða skal gripið og hver ber ábyrgð á hverjum þætti 
fyrir sig.    
 

• Eineltisteymið ræðir við foreldra þolanda.   

• Rætt er við foreldra þeirra nemenda sem eru taldir standa fyrir eineltinu.  Fundað er 
með hverjum nemanda fyrir sig ef gerendur eru fleiri en einn.   

• Starfsmenn sem vinna með nemendum eru upplýstir um málið og þeim sagt frá 
óæskilegri hegðun sem ber að stöðva, komi hún upp.    

• Eineltisteymið ræðir við þolanda og geranda og gerir grein fyrir stöðu máls og þeim 
markmiðum sem stefnt er að, það er að eineltið hætti. Rætt er reglulega við alla aðila 
næstu þrjár vikurnar og fylgst með framvindu mála.    

• Þolanda og geranda er boðið upp á sjálfstyrkingarviðtöl hjá námsráðgjafa eða 
deildarstjóra eftir þörfum.    

• Eineltisteymið metur umfang hvers máls fyrir sig og hvort þörf sé á að:   
o Upplýsa bekkjarfélaga og foreldra þeirra   
o Fara í vinnu með bekki um bætt samskipti   
o Vinna með bættan skólabrag í árgangi og/eða á skólastigi   

  
Unnið er í samvinnu við foreldra þolanda og geranda. Eineltisteymið fundar reglulega með 
þeim. Öll samskipti eru skráð. Nemendaverndarráð er upplýst um öll eineltismál sem verið er 
að vinna á vegum eineltisteymis.   
  
Þegar þörf er á þá er leitað eftir aðstoð og ráðgjöf frá  lausnateymi Vogaskóla 
og Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis við úrlausn mála. Ef ekki næst árangur innan 
Reykjavíkurborgar má vísa máli til fagráðs um eineltismál á vegum Menntamálaráðuneytis.   
   

  
  
 



Eftirfylgd   
Eftir að inngripi eineltisteymis lýkur þá er gerð áætlun um eftirfylgd þar sem tilgreind eru þau 
stuðningsúrræði sem taka við og tekin er ákvörðum um hver fylgi henni eftir næstu sex 
mánuðina. Í henni getur til dæmis falist að ný tengslakönnun sé gerð 
reglulega, þolandi/þolendur og gerandi fái viðtöl og að umsjónarkennari sé í reglulegu 
sambandi við foreldra.    
  
  

Máli lokið   
Sérhverju máli er lokið og er það gert í sátt við viðkomandi nemendur, foreldra og þeirra aðila 
sem að málinu koma. Er það gert á skriflegan hátt. 
 


