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Áætlun um varnir gegn einelti í Setbergsskóla 

Veturinn 2014-2015 hófst innleiðing í Setbergsskóla á Olweusaráætlun gegn einelti og 
andfélagslegir hegðun. Verkefnið byggir á kenningum prófessors Dan Olweus, sem rannsakað 
hefur einelti um áratuga skeið og er einna fremstur fræðimanna í heiminum á þessu sviði. 
Olweusaráætlunin er forvarnarverkefni sem unnið er á kerfisbundinn hátt. Markmiðið er að skapa 
jákvæðan skólabrag og bekkjaranda, í þeim tilgangi að fyrirbyggja einelti og andfélagslega hegðun 
og byggja upp afstöðu gegn einelti. 

Frá því að innleiðing Olweusaráætlunarinnar hófst í Setbergsskóla hefur verið unnið samkvæmt 
sérstakri áætlun sem stuðlar að markvissum vinnubrögðum allra starfsmanna skólans gegn 
einelti. Áætlunin gerir ráð fyrir að allir starfsmenn skólans þekki einelti og hvernig skuli bregðast 
við því þannig að allir starfsmenn verði nokkurn veginn með samstæð viðhorf, reglur og viðbrögð. 

Þekking foreldra á verkefninu og tilgangi þess er einnig mjög mikilvæg. Þeir eru því hvattir til að 
kynna sér foreldrahandbók Olweusarverkefnisins og tileinka sér grundvallaraðferðir sem þar eru 
lagðar til og þar með að starfa með skólanum að upprætingu eineltis.  

 

SKILGREINING Á EINELTI 

Samkvæmt skilgreiningu Dans Olweusar er um einelti að ræða þegar einstaklingur sem á erfitt 
með að verja sig, verður endurtekið og á afmörkuðu tímabili fyrir neikvæðu eða 
„illgirnislegu“ atferli frá einum eða fleiri aðilum.  

Nemandi er lagður í einelti þegar annar nemandi eða nemendur:  

• Segja meiðandi og óþægileg orð við hann eða hana, gera grín að honum/henni eða nota ljót 
og meiðandi uppnefni.   

• Virða hann/hana ekki viðlits eða útiloka hann/hana viljandi úr vinahópnum.   

• Slá, sparka, hárreita, hrinda eða loka hann/hana inni eða úti.   
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• Segja ósatt eða dreifa upplognum rógi um hann/hana eða senda kvikindislega miða, tölvupóst 
eða sms skilaboð eða skrifa á netsíður í þeim tilgangi að reyna að fá aðra nemendur til að 
kunna illa við hann/hana.   

Til umhugsunar:  

Það er ekki einelti þegar einhverjum er strítt á góðlátlegan og vingjarnlegan hátt. Það er heldur 
ekki einelti þegar um það bil jafnsterkir nemendur (jafningjar) slást eða rífast.  

Það er ekki einelti nema um sé að ræða ójafnvægi afls og valda í samskiptum.  Sá sem verður fyrir 
áreiti á erfitt með að verja sig og er harla varnarlaus.  

Það er ekki form eineltis sem skiptir mestu máli heldur hvaða áhrif áreitið hefur á þolandann. 

Mikilvægt er að hafa í huga að gerendur eru ekki alltaf meðvitaðir um hversu sársaukafullt eineltið 
er.  

Allir geta lent í eineltisaðstæðum, annað hvort sem þolendur, gerendur og/eða meðhlauparar. 
Stríðni, átök og einstaka ágreiningur milli nemenda þarf ekki endilega að teljast til eineltis, en  hafa 
verður vakandi auga með því að slíkt leiði ekki af sér frumstig eineltis.  

 

BEKKJARREGLUR GEGN EINELTI  
 

Nemendur í Setbergsskóla fylgja eftirfarandi reglum:  

• Við leggjum ekki aðra í einelti.  

• Við aðstoðum þá nemendur sem verða fyrir einelti. 

• Við erum líka með nemendum sem lenda í að verða einir.  

• Ef við vitum að einhver nemandi er lagður í einelti eigum við að segja umsjónarkennaranum 
eða öðrum starfsmanni frá því og líka fólkinu heima.  

 
 
STOÐIRNAR FJÓRAR  
 

Olweusaráætlunin byggir á fáum grundvallarreglum sem miða að því að móta jákvæða hegðun og 
byggja upp afstöðu gegn einelti. Það er því mikilvægt að skapa skólabrag (og heimilisbrag líka) 
sem ber þessi einkenni: 

• Hlýja, einlægur áhugi og alúð hinna fullorðnu. 

• Ákveðnir rammar gegn óviðunandi hegðun. 

• Neikvæð viðurlög (hvorki niðurlægjandi né líkamleg) liggja við brotum á reglum. 

• Hinir fullorðnu í skóla (og á heimili) koma fram af myndugleik sem yfirboðarar.  
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FYRIRBYGGJANDI AÐGERÐIR 
 

Það sem við gerum í skólanum til að framfylgja áætluninni er m.a.:  

• Nemendur fá fræðslu um einelti, eðli eineltis, birtingarform þess og afleiðingar. 

• Reglur skólans um einelti eru kynntar fyrir nemendum og ræddar.   

• Eineltishringur og bekkjarreglur gegn einelti eru hengdar upp í hverri stofu. 

• Könnun á einelti er lögð fyrir árlega og kynnt fyrir nemendum, foreldrum og starfsfólki 
skólans.  

• Umsjónakennarar eru með bekkjarfundi. 

• Nemendaviðtöl eru tekin ef þurfa þykir. 

• Foreldrafundir ef þurfa þykir. 

• Eftirlit innan skólans er skilvirkt.   

• Eineltisteymi er starfsfólki til aðstoðar og ráðgjafar í einstaka eineltismálum.  

 

VIÐBRÖGÐ VIÐ EINELTI 

Eineltis- og forvarnarteymi 

Eineltis- og forvarnarteymi Setbergsskóla er kennurum til stuðnings við úrlausn eineltismála og 
sinnir fyrirbyggjandi aðgerðum í eineltismálum. Teymið fundar hálfsmánaðarlega og  fer yfir allar 
tilkynningar um einelti, styður við þá sem eru að vinna úr málum og tryggir að unnið sé eftir 
áætlun skólans gegn einelti og andfélagslegri hegðun.    

Teymið miðlar sérfræðiþekkingu, heldur saman upplýsingum og safnar efni um eineltisfræðslu 
fyrir öll aldursstigin og byggir upp gagnabanka fyrir kennara.   

Í teyminu sitja fulltrúi kennara, náms- og starfsráðgjafi, deildastjórar og skólastjórnendur. 

• Tekið er á þeim eineltismálum sem upp koma með skipulögðum hætti með samtölum við 
gerendur, þolendur og foreldra.  

• Allir starfsmenn skólans hafa fengið þjálfun í að greina slæm samskipti og bregðast við þeim 
þegar þau koma upp.   

• Þar sem grunur er um einelti fer ákveðið vinnuferli í gang (sjá mynd). Málinu er vísað til 
umsjónarkennara sem tekur skipulega á eineltismálum í samstarfi við aðra starfsmenn 
skólans og eineltisteymi.  

• Umsjónarkennari skráir hjá sér þær aðgerðir sem gripið er til á þar til gerðan gátlista. 
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• Umsjónarkennari gefur öllum starfsmönnum upplýsingar um mál sem þarf að fylgjast með, 
til að tryggja sem best öryggi barnanna og að samskipti séu í lagi.   

• Unnið er með alvarleg eineltismál í samstarfi við nemendaverndarráð skólans.  

Starfsmenn skólans fara eftir þessu vinnuferli: 

 

 

  

EINELTISHRINGURINN 
 

Eitt af því sem við höfum til að vinna með, bæði í fræðslu og þegar upp koma eineltismál er 
eineltishringurinn þar sem sjá má á auðveldan hátt viðbragðamynstur í eineltisaðstæðum og eiga 
nemendur frá 1. bekk og upp í 10. bekk auðvelt með að átta sig á myndinni og staðsetja sig í 
hringinn.   
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Markmið okkar er að allir nemendur verði í „græna liðinu“ og sýni afstöðu sem er á móti einelti og 
reyni að hjálpa þeim sem verður fyrir einelti. Rétt eins og í skólanum er eineltishringurinn góður 
umræðugrunnur um einelti heima fyrir:  
 

  

  

Foreldrar eru beðnir um að vera með augu og eyru opin og láta skólann vita ef þeir verða 
þess varir að barni þeirra er strítt eða það stríðir öðrum og jafnframt hafa samband við 
skólann ef barninu líður illa í skólanum.  

 

Bæklingur um einelti fyrir foreldra, gefin er út af Heimili og skóla og saminn af framkvæmdastjóra 
Olweusaráætlunarinnar:   

http://www.heimiliogskoli.is/media/files/1255963384/God_rad_til_foreldra.pdf  

Eineltisáætlun skólans og annað efni tengt áætluninni má finna á vef skólans 
http://www.setbergsskoli.is/stodkerfi/einelti/ 

 

  


