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Öryggisráð Breiðholtsskóla 
Öryggisráð Breiðholtsskóla skipa  skólastjóri, umsjónarmaður fasteigna og fulltrúi 

starfsmanna. 

Kosið er í öryggisráð á starfsmannafundi í upphafi hvers skólaárs. 

Öryggisráð kannar að allur aðbúnaður og öryggi bæði nemenda og starfsmanna sé í 

lagi og gerir 2 kannanir á ári á skólahúsnæðinu og notar til þess leiðbeinandi bækling 

frá Vinnueftirlitinu (skólar, vinnuumhverfisvísir). Kannanirnar eiga sér stað á haustin 

áður en nemendur hefja nám og svo aftur við lok skólaárs.  

Öryggisráðið gerir skýrslu eftir hverja skoðun og er sú skýrsla kynnt í skólaráði til 

ákvörðunar/samþykktar. Fulltrúar skólaráðs fara einnig yfir skólahúsnæði og lóð og 

skila skýrslu til skólastjóra.  

Öryggisráð sér til þess að allar upplýsingar, er varða öryggi nemenda og starfsfólks 

séu aðgengilegar á heimasíðu skólans. Stuðst er við Handbók um velferð og öryggi 

barna í grunnskólum. frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2018. 

 

  

https://mms.is/sites/mms.is/files/oryggishandbok_grunnskola.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/oryggishandbok_grunnskola.pdf
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Viðbrögð við slysum  

Viðbrögð við slysum á nemendum  

1. Ef um augljóslega lítilsháttar meiðsli er að ræða þá þarf að búa um það og/eða 

að leyfa nemandanum að jafna sig inni. Umsjónarkennari lætur foreldra vita af 

meiðslum.  

2. Ef um er að ræða meiðsli sem erfitt er að meta hvort það sé lítilsháttar eða 

alvarlegt þá hringir viðkomandi starfsmaður í foreldra/forráðamenn og lýsir 

atvikinu og meiðslunum eins ítarlega og hægt er og lætur foreldra taka 

ákvörðun um framhaldið. 

3. Þegar er um að ræða bak- og/eða höfuðáverka, á alltaf að láta 

foreldra/forráðamenn vita. 

4. Mikilvægt er að sá sem kemur fyrstur á slysstað taki yfir stjórnina og yfirgefi 

ekki hinn slasaða. Auk þess þarf hann að:  

a. Meta ástand þess slasaða út frá sinni kunnáttu í skyndihjálp.  

b. Afla upplýsinga frá hinum slasaða eða vitnum.  

c. Meta hvort hringja á í Neyðarlínu 112.  

d. Veita skyndihjálp.  

Tilkynning til foreldra:  

• Lífshættulegt ástand – skólastjórnandi tilkynnir.  

• Minni slys – umsjónarkennari hringir í foreldra. 

• Ef barn þarf að fara með sjúkrabíl þarf að upplýsa foreldra/forráðamenn vel 

um hvað kom fyrir, kynna sig, láta vita að barnið er á leið í sjúkrabíl og hver 

er með nemandanum. 

Viðbrögð við slysum á starfsmönnum  

1. Ef um er að ræða meiðsli sem erfitt er að meta hvort það sé lítilsháttar eða 

alvarleg þá þarf að láta starfsmann meta hvort þurfi að hringja á sjúkrabíl. 

2. Þegar um er að ræða alvarlegri slys þá er farið eftir þessari áætlun: 

a. Sá sem kemur að starfsmanninum metur ástand hans 

b. kallar á hjálp – hringja á sjúkrabíl – sjúkrakassa 

c. hefur skyndihjálp og er hjá starfsmanni þar til hjálpin berst. 

3. Skrifstofustjóri eða skólastjóri tilkynnir maka eða nánasta fjölskyldumeðlimi. 

4. Skólastjórnandi tilkynnir nemendunum í bekknum (ef um umsjónarkennara er 

að ræða). 

Tilkynning til maka/nánasta fjölskyldumeðlims:  

• Lífshættulegt ástand – skólastjórnandi tilkynnir.  

• Minni slys – hringt í maka/nánasta fjölskyldumeðlim.  

• Hvað er sagt við maka/nánasta fjölskyldumeðlim: kynna sig – hvað kom fyrir 

– er á leið á sjúkrabíl – hver(ef einhver er) er með starfsmanninum.  
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Röskun á skólastarfi vegna óveðurs 
Skólinn er opinn og starfar alla daga samkvæmt skóladagatali nema Almannavarnir 

ríkisins aflýsi skólahaldi vegna aftakaveðurs eða annarra hamfara. Ef forráðamenn 

telja veður viðsjált er þeim heimilt að halda börnum sínum heima enda hvílir ábyrgðin 

fyrst og fremst á foreldrum og forráðamönnum. Slíkar fjarvistir skal tilkynna eins og 

önnur forföll.  

Ef óveður skellur á meðan nemendur eru í skólanum þurfa foreldrar að sækja börn 

sín eða tryggja þeim heimför í samráði við skólann. Skólinn sendir börn ekki heim í 

slíkum tilvikum án samráðs við foreldra.  

Þegar óveður geisar getur orðið röskun á skólastarfi vegna erfiðleika starfsfólks við 

að komast til skóla, en skólinn verður alltaf opnaður og leitast við að halda uppi 

eðlilegu skólastarfi. 

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS) hefur verið falið af sveitarfélögunum á 

svæðinu að fylgjast með veðri og veðurspám og senda út tilkynningar ef á þarf að 

halda, eftir atvikum í samráði við lögreglu og fræðsluyfirvöld. Hafi Veðurstofan gefið 

út gula, appelsínugula eða rauða viðvörun þá eru tilkynningar virkjaðar.  

 Kappkostað er að senda 

tímanlega út tilkynningu um 

röskun á skóla- og 

frístundastarfi í samstarfi við 

útvarpsstöðvar og vefmiðla 

og er miðað við að þær berist 

eigi síðar en kl. 7 að morgni. 

Áríðandi er að foreldrar 

fylgist með tilkynningum og 

fari að tilmælum. Símkerfi 

skóla eru misvel undir það 

búin að anna miklu álagi og 

er foreldrum því bent á að 

fylgjast vel með veðri og 

tilkynningum og afla 

upplýsinga í fjölmiðlum, 

tölvupósti, á vefsíðum skóla, 

og slökkviliðsins (shs.is).  

Einnig má fá upplýsingar á 

Facebooksíðum Slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins og 

Lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu.  
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Foreldrar skulu ævinlega leita eftir staðfestum tilkynningum yfirvalda.  

Reglur sem gilda í óveðri 

• Skólahúsnæðið er opnað um leið og fyrsti starfsmaður mætir.  

• Allar upplýsingar eru settar á heimasíðu skólans eins fljótt og unnt er.  

• Foreldrar eru beðnir um að tilkynna fjarvistir.  

• Tölvupóstur er sendur til foreldra eins fljótt og auðið er t.d. ef þeir þurfa að ná í 

nemendur að loknum skóladegi.  

• Börn sem mæta í skólann eru þar á ábyrgð starfsmanna.  

• Ætlast er til að foreldrar fylgi börnum sínum inn í skólann og sæki þau inn í 

skólann í lok skóladags.  

• Nemendur fá ekki leyfi til að hringja í foreldra sína og biðja um að vera sótt fyrr. 

• Foreldrum er heimilt að sækja börn sín áður en skólatíma lýkur.  

• Nemendur eru inni í frímínútum á ábyrgð starfsmanna.  

Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum á leið í og úr skóla. Það er því alfarið mat 

foreldra á veðri og mat þeirra á tilmælum sem kunna að birtast í fjölmiðlum (t.d. frá 

lögreglu) sem ræður því hvort þeir senda börn sín í skólann eða halda þeim heima. 

Útsendar tilkynningar SHS eiga ávallt við um höfuðborgarsvæðið í heild, en aðstæður 

geta verið mismunandi eftir hverfum og bæjarhlutum. Sjá nánar á heimasíðu 

slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins: 

http://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/ 

 

Náttúruhamfarir 
Í Breiðholtsskóla eru áætlunum almannavarna fylgt komi til náttúruhamfara. Helstu 

áhættuþættir af náttúruvölum eru t.d. eldgos, snjóflóð, sjávarflóð, aurskriður, 

jarðskjálftar, óveður og kuldi.  

Nemendur fá fræðslu um hætturnar í umhverfi skólans og viðbrögð við þeim. Við 

jarðskjálfta er lögð áhersla á að krjúpa, skýla og halda.  

Nemendur fá einnig grunnfræðslu í skyndihjálp og ítarlegri fræðslu í 9. og 10. bekk.  

http://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/
https://www.almannavarnir.is/forvarnir-og-fraedsla/fraedsluefni-fyrir-born/
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Rýmingaráætlun Breiðholtsskóla 

Í Breiðholtsskóla er viðurkennt brunaviðvörunarkerfi, útiljós og neyðarlýsing. Auk 

flóttaleiða út um neyðarglugga eru flóttaleiðir eftir göngum tvær eða fleiri. Í hverri 

stofu skólans við útgöngudyr er lýsing á fyrstu viðbrögðum og skóhlífar. 

Rýmingarkassi er á skrifstofu skólans. 

Ef brunaviðvörunarkerfið fer í gang skal unnið eftir eftirfarandi 

rýmingaráætlun. 

1. Skólastjóri eða umsjónarmaður fasteignar fer að stjórntöflu 
brunaviðvörunarkerfis og aðgætir hvaðan brunaboðið kemur.  Ef um falskt boð 

er að ræða tilkynnist það strax í allar stofur. 

2. Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofunnar og fara eftir ákveðnum reglum 

sem eru að finna í hverri kennslustofu. Muna eftir skóhlífum. 

3. Skólastjóri eða umsjónarmaður fasteignar hafa samband við slökkvilið í síma 
112, tilkynna um eld eða gefa skýringar á brunaboðinu. Skrifstofustjóri tekur 

með sér Rýmingarkassa með nafnalistum nemenda og starfsmanna ásamt 
forfallaskrá, viðveruspjöldum, sjúkrakassa, flautu, neonvesti og gjallarhorni.  

4. Starfsfólk aðstoðar við að rýma skólann, fer á söfnunarsvæðið og myndar 
keðju fyrir framan nemendur.  Aðstoðarskólastjóri/deildastjóri kannar viðveru 
nemenda og starfsmanna. 

5. Þegar komið er á söfnunarsvæðið hefur hver hópur sitt afmarkaða svæði. 
Kennarar fá nafnalista og viðveruspjald, fara yfir nafnalista og aðgæta hvort 

allir nemendur hafa komist út. Kennari stendur fremst í röð árgangsins og sýnir 
grænt spjald ef allir eru mættir annars rautt spjald.  

6. Aðstoðarskólastjóri/deildarstjórar fara á milli hópa og fá upplýsingar um þá 

nemendur sem vantar og kannar hvar þeir sáust síðast. 

7. Slökkvilið/björgunarsveit kemur á staðinn, aðstoðarskólastjóri gefur varðstjóra 

upplýsingar um hve margir nemendur hafa orðið eftir inni og hugsanlega 
staðsetningu þeirra. Umsjónarmaður skólans og skólastjóri veita upplýsingar 
um staðhætti. 

8. Farið er með nemendur og starfsfólk af svæðinu í íþróttahús skólans eða 
Breiðholtskirkju. 

Sá aðili sem síðastur fer út úr hverju rými skal loka öllum hurðum á eftir sér 

til að draga úr reykflæði um bygginguna og hindra útbreiðslu elds eins og 

hægt er. 
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Rýmingaræfingar 

Öryggisnefnd skólans skipuleggur að minnsta kosti tvær rýmingaræfingar á hverju 

skólaári. Fyrsta æfingin er ávallt undirbúin þar sem starfsfólk og nemendur skólans vita 

fyrirfram af æfingunni. Aðrar æfingar eru innan ákveðins dags en tímasetningar óljósar. 

Undirbúningur rýmingaráætlunar 

• Að hausti þarf að sjá til þess að bláar skóhlífar, rauð / græn spjöld og listar yfir 

nemendahópa séu í öllum skólastofum. 

• Mikilvægt er að umsjónarkennarar fari út með nemendur til að æfa útgönguna og sýni 

þeim söfnunarsvæðið. 

• Umsjónarkennarar þurfa að fara yfir það með nemendum að þeir eigi að fylgja 

smiðjukennurum allan tímann ef þeir eru í smiðjum þegar rýming á sér stað. 

• Húsvörður þarf að fara yfir hlutverk skólaliða við rýmingu skólans. 

• Ef hreyfihamlaðir nemendur eru í skólanum þarf að gæta þess að fara yfir útgönguleiðir 

þeirra með þeim og stuðningsfulltrúum þeirra. 

• Skrifstofustjóri skólans þarf að taka með sér möppu með lista yfir alla starfsmenn og 

nemendur skólans á söfnunarsvæðið. 

Rýming skólans 

• Þegar brunabjallan hringir fara nemendur í bláar skóhlífar og í röð. Kennari gengur úr 

skugga um að allir nemendur séu í röðinni. 

• Þegar stofan er yfirgefin er æskilegt að kennari sé fremstur, nemendur í röð á eftir 

honum og aftast sé ábyrgur nemandi sem hefur það hlutverk að láta kennara vita ef 

einhver fer úr röðinni.  

• Sá sem fer síðastur út úr stofu þarf að slökkva ljósin og læsa hurð. 

• Smiðjukennarar bera ábyrgð á þeim hópi sem þeir eru að kenna og halda utan um hann. 

Það sama á við um faggreinakennara á mið- og unglingastigi. 

• Muna að taka græn / rauð spjöld út með sér ásamt nemendalistum. 

Söfnunarsvæði 

• Söfnunarsvæðið er á gervigrasvellinum. Bekkir skulu fara í röð þannig að 1. bekkur sé 

næst bílastæðum og 10. bekkur næst leikvelli yngstu barna. 

• Þegar kennarar hafa raðað nemendum upp og gengið úr skugga um að allir séu mættir 

þá lyfta þeir græna spjaldinu hátt til að sýna að allt sé í lagi og rauða spjaldinu ef  

aðstoðar sé þörf. 

Í lok æfingar 

• Skólastjóri mun flauta æfinguna af þegar honum virðist að allir séu komnir öruggir á sitt 

svæði (græn spjöld á lofti). 

Húsvörður mælir hve langan tíma tekur að rýma skólann. 
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Viðbrögð við eldsvoða eða hættuástandi 
 

Fyrsta hugsun er að HALDA RÓ SINNI 

1. Þegar viðvörunarkerfi fer í gang HALDA ALLIR RÓ SINNI 

kennari stjórnar aðgerðum og setur nemendur í 
viðbragðsstöðu.  Í öllum stofum er neyðarútgangur svo engin 

hætta er á að nemendur komist ekki út. 

2. Viðvörun verður virk við annað útkall og/eða tilkynningu í 

símakerfi skólans og stöðugt væl brunaboða.  

3. Kennari dreifir skóhlífum til nemenda. Nemendur fara í skóhlífar 

en hvorki í skó né yfirhafnir. 

4. Kennari athugar hvort leiðin fram á gang er opin/greiðfær eða 

hvort útganga eigi að vera um neyðarglugga. Ef reykur er 
frammi á gangi ber að vera kyrr í stofunni.   

5. Kennari sér um að allir nemendur yfirgefi stofuna og haldi 
hópinn.  Nemendur ganga (bannað að hlaupa) út á 

söfnunarsvæðið, battavöllinn, í röð með kennara sínum. 

6. Þegar þangað er komið fer hver hópur á sitt afmarkaða svæði. 

7. Kennarar fara yfir nafnalista og aðgæta hvort öll börnin hafa 
komist út. Ef einhvern vantar skal tilkynna það 
aðstoðarskólastjóra sem er yfirmaður söfnunarsvæðis. 
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Áfallaáætlun Breiðholtsskóla  
Tilgangur áfallaáætlunar Breiðholtsskóla er að skýrt sé hvernig bregðast á við válegum 

atburðum sem snerta nemendur og/eða starfsfólk skólans.  

Áfallaáætlun þessi skal nýtt sem gátlisti þegar skipuleggja þarf áfallahjálp.  

Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin og mikilvægt er að 

starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við þá erfiðleika sem fylgt geta 

alvarlegum áföllum. 

Áfallaráð Breiðholtsskóla 
Í áfallaráði eru: 

• stjórnendur skólans 

• námsráðgjafi 

• skrifstofustjóri 

• skólahjúkrunarfræðingur  

• sálfræðingur 

 

Skólastjóri er formaður áfallaráðs. Skólastjóri eða staðgengill hans er ábyrgur fyrir því að 

kalla saman áfallaráð og stýra vinnu þess. Ef stjórnendur eru ekki á staðnum er 

námsráðgjafi staðgengill þeirra. 

Hlutverk áfallaráðs 
Hlutverk áfallaráðs er að ákveða hvernig bregðast skuli við þegar upp koma erfið veikindi 

hjá nemendum, forráðamönnum og starfsfólki skólans. Einnig ef slys og dauðsfall ber að 

höndum. 

Áfallaráð ákveður hver sinni hvaða hlutverki, í hvaða röð og hvernig beri að bregðast við í 

hverju tilfelli fyrir sig. Mikilvægt er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra sem hlut 

eiga að máli. Viðbrögð skólans eru borin undir aðstandendur. Við skipulag vinnuáætlunar 

þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfsemi skólans s.s. nemendur, 

aðstandendur, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk.  

Áföll sem þessi áætlun nær til eru:  
• Alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall nemanda. 

• Alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall foreldra eða annarra náinna ættingja 

nemenda 

• Alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall starfsmanns.  

• Ofbeldi gegn nemanda/starfsfólki og/eða önnur ótilgreind áföll sem hafa 

veruleg áhrif á líðan. 

 

Áfallaráð skal funda við upphaf hvers skólaárs og athuga hvort tilkynnt hafi verið um 

breytingar á aðstæðum nemenda eða starfsfólks vegna alvarlegra slysa, veikinda, 

dauðsfalla eða annarra áfalla. Hafi áfall átt sér stað skal taka ákvörðun um hvort eða til 

hvaða aðgerða skal gripið. Það skal gert í samráði við viðkomandi aðila. 

 

Áfallaáætlun má sjá í heild sinni á heimasíðu Breiðholtsskóla. 

 

 

https://breidholtsskoli.is/wp-content/uploads/2020/09/afallaaetlun_breidholtsskola-.pdf
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Viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs 
Í Breiðholtsskóla er viðbragðsáætlun almannavarna um heimsfaraldur fylgt. 

Stjórnendur skólans fara eftir fyrirmælum almannavarna hverju sinni og leitast við 

að skapa sem öruggasta umhverfi fyrir nemendur og starfsfólk skólans.  

Almannavarnastig skilgreina alvarleika og umfang þeirrar hættu sem steðjar að á 

hverjum tíma. Hægt er að virkja viðbragðsáætlunina á þremur  

almannavarnastigum: Óvissustigi, hættustigi eða neyðarstigi. 

Komi til heimsfaraldurs virkjar Skóla- og frístundasvið neyðarteymi sem styður við 

skólastjórnendur í að framfylgja viðbragðsáætlun stjórnvalda. 

Skólastjórnendur fylgjast vel með gangi faraldursins, fylgja eftir öllum áætlunum 

og tilskipunum yfirvalda og deila upplýsingum til allra hagaðila eins og best verður 

á kosið. Þá er lögð áhersla á að fræða nemendur og starfsmenn um eðli 

faraldursins og persónulegar sóttvarnir. Snertifletir í skólahúsnæði er sótthreinsað 

daglega og oftar ef þarf. Þrif eru aukin á öllum svæðum. 

Foreldrum ber að upplýsa stjórnendur skóla um veikindi barna sinna. Komi til 

heimsfaraldurs ber þeim að láta stjórnendur vita af mögulegu smiti á heimilum. 

Einnig ber þeim að tilkynna til skóla ef barn er heima vegna sóttkvíar. 

Komi upp smit í skólanum leggjast stjórnendur skólans á eitt við að rekja ferðir 

einstaklinga í kringum þann smitaða. Búast má við því að þeir sem voru í nánd við 

þann smitaða þurfi að fara í sóttkví skv. fyrirmælum sóttvarnarlæknis. 

Í samkomubanni eða sóttkví hópa gæti komið til þess að nemendur megi ekki 

koma í skólann um tíma. Lögð er áhersla á að halda úti skólastarfi í gegnum 

fjarfundabúnað eða á google classroom eins og hægt er miðað við aldur og þroska 

nemenda. Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki í því að halda sambandi við 

nemendur og foreldra þeirra á tímabilinu. 

 

 

  

file:///C:/Users/asel50/Downloads/ViÃ°bragÃ°sÃ¡Ã¦tlun%20heimsfaraldur%203.1%2025052020%20(1).pdf
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Aðgerðaráætlun gegn einelti og ofbeldi 
Einelti og annað ofbeldi er ekki liðið í Breiðholtsskóla. Lagt er kapp á að leita ráða 

til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. 

Breiðholtsskóli á að vera öruggur vinnustaður nemenda og starfsmanna þar sem 

starfið mótast af virðingu og umhyggju. 

Væntingar um hegðun og samskipti allra í skólanum eru unnar út frá 

einkunnarorðum skólans, ábyrgð, traust og tillitsemi. 

Nemendur og starfsmenn fá fræðslu um birtingarmyndir eineltis og hvernig þeir 

eigi að bregðast við samkvæmt verkferlum skólans ef þeir verða varir við einelti. 

Einnig er markvisst forvarnarstarf í hverjum árgangi. 

Nemendur starfsmenn og foreldrar undirrituðu eftirfarandi vináttusáttmála í 

nóvember 2016: 

• Við í Breiðholtsskóla ætlum að sýna samstöðu og vinna af alefli gegn einelti í 

skólanum okkar.  
• Við ætlum að vera góðar fyrirmyndir, sýna hvert öðru vináttu, virðingu, 

kurteisi, hjálpsemi og tillitsemi. 
• Við ætlum að leggja okkar af mörkum til að skapa jákvæðan skólaanda og 

vinsamlegt samfélag. 
Í Breiðholtsskóla eru kvartanir vegna eineltis teknar alvarlega, þær rannsakaðar, 

þeim fylgt eftir og gerðar nauðsynlegar ráðstafanir. 

Öflugasta forvörnin gegn einelti felst í því að nemendur læri með skipulögðum 

hætti að vera saman í leik og starfi þar sem lýðræði, mannréttindi og jafnrétti eru 

höfð að leiðarljósi. 

Þessi gildi eru samþætt öllu skólastarfi en einskorðast ekki við ákveðnar 

kennslustundir. 

Skilgreiningar á einelti 
Einelti er markvisst og oft langvarandi líkamlegt og andlegt ofbeldi þar sem einn 

eða fleiri níðast á einum. 

Einelti þróast út í valdasamband milli geranda og þolanda þar sem gerandi hefur 

nær óskorðað vald yfir þolanda. Endurtekið athæfi geranda skilgreinist sem einelti. 

Einelti birtist í mörgum myndum og getur verið: 

• Líkamlegt:  Barsmíðar, spörk, hrindingar og skemmdir á eigum. 

• Uppnefni, niðrandi athugasemdir og endurtekin stríðni. 

• Baktal, útskúfun, þolandi er afskiptur eða útilokaður úr hópi. 

Einelti getur verið mjög dulið og þróast þannig að gerandi nær tökum á þolanda á 

þann hátt að augnatillit frá geranda verði nóg til að þolanda sé ógnað og að 
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viðkomandi finni til hræðslu og óöryggis. Það er ekki formið sem skiptir máli heldur 

hvaða áhrif áreitið, eineltið, hefur á þolanda. 

Um einelti getur verið að ræða hvort sem það er ásetningur geranda eður ei. Það 

eru áhrif hegðunarinnar á aðra sem vega þyngst þegar metið er hvort um einelti 

er að ræða eða ekki. 

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

sársaukafullt eineltið er fyrir þann sem verður fyrir því. 

Gegn einelti í Breiðholtsskóla 

Þegar grunur leikur um að barn sé lagt í einelti í Breiðholtsskóla fer eftirfarandi 

ferli í gang: 

Grunur um einelti vaknar og er tilkynntur skólayfirvöldum. 

Viðtöl við þolanda, geranda og foreldra þeirra. 

Upplýsingar dregnar saman eftir viðtöl við alla aðila. 

Samráðsfundur með forráðamönnum allra aðila. 

Eyðublöð 

Gögn sem unnið er með í eineltisvinnu í Breiðholtsskóla má finna á eftirfarandi 

eyðublöðum. Nálgast má eyðublöðin og aðgerðaráætlunina í heild sinni hér -  

 

Verklagsreglur vegna nemenda með fjölþættan vanda 
Skóla- og frístundasvið hefur sett verklagsreglur um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins vegna grunnskólanema með fjölþættan vanda. 

Hér má finna verklagsreglurnar í heild sinni. 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/verklagsreglur_2012_breytingar_2015.pdf

