Aðgerðaáætlun gegn einelti í Grunnskóla Raufarhafnar
1. Reglugerð
Í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum,
kemur eftirfarandi fram í III. kafla, 7. grein:
Starf grunnskóla gegn einelti
Allir skólar skulu hafa heildstæða stefnu fyrir skólann til að fyrirbyggja og bregðast við
líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi og félagslegri einangrun. Skólar skulu setja sér
aðgerðaáætlun gegn einelti með virkri viðbragðsáætlun til að takast á við eineltismál í
skólanum.
Áætlunin skal ná til allrar starfsemi og alls starfsfólks skóla og skal kveða á um skyldur þess
til að vinna gegn einelti með ábyrgum og virkum hætti. Áætlunin skal ná til allra nemenda og
styrkja þá til að bera virðingu hver fyrir öðrum, sýna tillitssemi og samkennd og taka afstöðu
gegn einelti. Áætlunin beinist einnig að foreldrum með það að markmiði að þeir séu virkir í
samstarfi við skólann í að vinna gegn einelti og vinna með starfsfólki skóla að úrvinnslu
eineltismála, eftir atvikum með formlegum samningi milli heimilis og skóla. Einnig skal í
áætluninni vikið að aðilum í grenndarsamfélaginu sem starfa með börnum og unglingum og
þeir upplýstir um vinnu skólans gegn einelti og óskað eftir samráði við þá eftir því sem þörf
krefur.
Aðgerðir skóla gegn einelti taka til skólans í heild, einstakra bekkjardeilda, námshópa og
einstaklinga. Hver kennari ber ábyrgð á að framfylgja með virkum og ábyrgum hætti
aðgerðaáætlun skólans gegn einelti og skólastjóri ber ábyrgð á að starfið sé samhæft.
Kanna þarf reglulega eðli og umfang eineltis í skólum, kynna niðurstöður og nýta þær til
úrbóta.
Aðgerðaáætlun gegn einelti er hluti af skólanámskrá og er kynnt sérstaklega eftir því sem
þurfa þykir og skal birt opinberlega. Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal aðstoða skóla í tengslum
við aðgerðir gegn einelti og úrlausn einstakra mála eftir því sem þörf krefur.
Foreldrar eða skólar geta óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem starfar á ábyrgð mennta- og
menningarmálaráðuneytis ef ekki tekst að finna viðunandi lausn innan skóla eða
sveitarfélags, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og aðkomu sérfræðiþjónustu. Ráðuneytið gefur út
verklagsreglur um vísun mála til fagráðsins, málsmeðferð og eftirfylgni að höfðu samráði við
Samband íslenskra sveitarfélaga.

Einelti eða annað ofbeldi er ekki liðið í Grunnskóla Raufarhafnar
Skólinn á að vera öruggur staður þar sem nemendum og starfsfólki líður vel og leggur áherslu
á að leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt.

2. Skilgreining á einelti
Einelti er endurtekið eða viðstöðulaust áreiti eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt framkvæmt af
einstaklingi eða hópi einstaklinga sem veldur öðrum viljandi tjóni, óþægindum eða vanlíðan.
Einelti getur haft alvarlegar afleiðingar og haft áhrif á nám, líðan og félagsþroska bæði fyrir
þolanda og geranda.
Einelti getur birst í mörgum myndum, það getur verið:
•
•
•
•
•
•
•

Líkamlegt: Barsmíðar, hrindingar, spörk
Munnlegt: Niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni og uppnefni.
Skriflegt: Tölvupóstur, smáskilaboð, krot, bréfasendingar.
Óyrt: Augngotur, háðsglott, niðrandi tákn.
Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun.
Efnislegt: Eigur skemmdar eða þeim stolið
Andlegt: Barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd þess og
sjálfsvirðingu.

•

3. Vísbendingar um einelti
Einhverjar eftirtalinna vísbendinga koma gjarnan fram ef um einelti er að ræða ef nemandinn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er hræddur við að ganga einn í skólann eða heim.
Vill ekki fara í skólann
Kvartar undan vanlíðan á morgnana og í skólanum.
Hættir að sinna náminu, einkunnir lækka.
Kemur heim með rifin föt og skemmdar námsbækur.
Byrjar að stama, missa sjálfstraustið.
Leikur sér ekki við önnur börn.
Neitar að segja hvað amar að.
Kemur heim með marbletti eða skrámur sem hann getur ekki skýrt.
Verður árásargjarn og erfiður viðureignar.
Kemur heim í öllum hléum skólans.
Vill ekki taka þátt í félagsstörfum.
Er oft með slæma matarlyst, höfuðverk eða magapínu.
Sefur illa, fær martraðir og grætur jafnvel í svefni.
Fram kemur aukin peningaþörf.

Hér má finna bækling fyrir foreldra með ýmsum upplýsingum og ráðleggingum varðandi
einelti frá Olweus

Hér má finna HANDBÓK UM EINELTI OG VINÁTTUFÆRNI frá Heimili og skóla.

4. Nemendaverndarráð

Fulltrúar nemendaverndarráðs gegna hlutverki eineltisteymis í Grunnskóla Raufarhafnar. Í
ráðinu sitja skólastjóri, sálfræðingur og skólahjúkrunarfræðingur. Alltaf er hægt að vísa
málum til ráðsins eftir þörfum. Skólastjóri í samstarfi við umsjónarkennara hefur umsjón með
og sinnir faglegri forystu í eineltismálum innan skólans og veitir starfsfólki skólans,
nemendum og foreldrum leiðsögn í málum sem upp kunna að koma.
5. Fyrirbyggjandi aðgerðir
Nemendur verði fræddir um stefnu skólans:
Hvorki einelti né annað ofbeldi er liðið í Grunnskóla Raufarhafnar
Nemendur fá kynningu á áætlun gegn einelti í skólanum. Umsjónarkennarar gegna
lykilhlutverki við að efla samskipti innan bekkja og sjá um fræðslu um einelti, einkenni þess
og áhrif og að það eigi aldrei að líðast.
Reglulegir bekkjafundir eru í hverjum bekk þar sem rædd eru málefni bekkjarins og ýmis mál
er lúta að skyldum okkar og ábyrgð í samfélaginu.
Kennarar eru hvattir til að kortleggja samskipti í bekknum sínum með því að leggja fyrir
tengslakannanir sem hæfa aldri nemenda á hverjum vetri eða þegar ástæða þykir.
Nemendur eru hvattir til að taka afstöðu gegn einelti og ofbeldi í verki með því að bregðast
við til hjálpar og láta vita ef þeir eða aðrir verða fyrir einelti eða ofbeldi.
Unnið er með fræðslu um einelti í Grunnskóla Raufarhafnar á hverju ári og/eða eftir þörfum.

6. Viðbragðsáætlun
Könnunarstig
•

•

•
•
•

Umsjónarkennarinn er í lykilhlutverki í öllum eineltismálum. Vakni grunur um einelti
þarf tilkynning að berast til umsjónarkennara þolanda og geranda. Þeir byrja á því að
ræða einslega við þá nemendur sem nefndir eru og athuga hvort vísbendingar eiga við
rök að styðjast.
Annað starfsfólk sem vinnur með nemendunum er látið vita um aðstæður til þess að
það geti fylgst vel með þeim sem hlut eiga að máli utan kennslustofu og í frímínútum.
Starfsmenn skrá það sem þeir sjá og heyra þegar þeir fylgjast með og koma skráningu
til umsjónarkennara.
Umjónarkennari ræðir við bekkinn og leggur fyrir tengslakönnun ef honum finnst
ástæða til.
Samband haft við foreldra/aðstandendur ef þurfa þykir.
Ef ekki eru um einelti að ræða telst málinu lokið. Ef um einelti er að ræða er málinu
vísað áfram.

Grunur um einelti staðfestur
•
•
•
•
•
•

Ef grunur um einelti er staðfestur er tilkynningarblað um einelti fyllt út og það afhent
bæði umsjónarkennara og námsráðgjafa til vörslu.
Umsjónarkennari hefur samband við skólastjóra/nemendaverndarráð sem aðstoðar
með greiningu málsins.
Umsjónarkennari ræðir við þolanda og foreldra hans. Þau látin vita að málinu verði
fylgt eftir og næstu skref útskýrð.
Umsjónarkennari ræðir við geranda og foreldra hans. Honum verður gert ljóst að hann
verði að bæta ráð sitt og að hann verði undir ströngu eftirliti.
Umsjónarkennari vinnur samkvæmt Verkfærakistu Vöndu Sigurgeirsdóttur
Ef einelti hættir telst málinu lokið en fylgst áfram með geranda og þolanda. Ef einelti
heldur áfram er málinu vísað áfram.

Frekari vinnsla málsins
•
•
•

Ef aðgerðir bera ekki árangur fundar umsjónarkennari aftur með nemendaverndarráði
sem fylgir málinu eftir með frekari ráðgjöf og aðstoð við úrvinnslu.
Geranda og foreldrum gert ljóst að skólinn sætti sig ekki við hegðunina og málinu
vísað áfram.
Gangi ekki að uppræta eineltið innan veggja skólans er leitað til sérfræðinga á Félagsog skólaþjónustu.

Við berum öll ábyrgð
Allir sem koma að uppeldi og vinnu með börnum og unglingum bera ábyrgð á því að
þau finni til öryggis, hvort sem er á heimili, í skóla eða við félagsstörf. Allir þessir
aðilar þurfa að vinna saman. Best er þegar þeir eru samstíga í því að skapa jákvæðan
aga og setja skýr mörk.
Foreldrar! Talið alltaf af virðingu um önnur börn og foreldra þeirra til að skapa góð
og heilbrigð samskipti í skólasamfélaginu

