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Eineltisáætlun 
   
Grunnskóli Snæfellsbæjar vinnur samkvæmt eineltisáætlun Olweusar gegn einelti og andfélagslegri 
hegðun. Markmið áætlunarinnar er að skapa skólaumhverfi þar sem einelti fær ekki þrifist. Áætlunin 
byggir á fáum meginreglum sem sýnt hefur verið fram á með vísindalegum rannsóknum, að skila 
árangri í baráttunni gegn einelti og andfélagslegri hegðun. 
  
Skilgreining á einelti: 
  
Talið er að einstaklingur sé lagður í einelti af hann/hún verður fyrir endurteknum neikvæðum 
verknaði eins eða fleiri einstaklinga fyir ákveðið tímabil (Olweus 1986,1992). Það er neikvæður 
og/eða ofbeldiskenndur verknaður ef einhver veldur öðrum viljandi tjóni eða óþægindum – með 
líkamlegri snertingu, í orði eða á annan hátt. Við tölum ekki um einelti nema þessu til viðbótar sé um 
að ræða aflsmun. Þegar sá sem verður fyrir þessum neikvæða verknaði á erfitt með að verja sig og 
er harla varnarlaus gagnvart þeim (einum eða fleiri) sem angra hann. 
  
Þrennt einkennir eineltishugtakið samkvæmt ofangreindri skilgreiningu: 
  
1. Árásarhneigt (ýgt-) eða illa meint atferli 
2. Um er að ræða endurtekningu sem stendur yfir í ákveðinn tíma 
3. Ójafnvægi afls og valda í samskiptum. 
 
Jákvæður skólabragur og samskipti 
  
Í skólastarfinu er lögð áhersla á að skapa andrúmsloft sem einkennist af jákvæðni, hlýju, alúð og 
áhuga hinna fullorðnu en jafnframt ákveðnum römmum vegna óviðunandi atferlis. Til að tryggja þetta 
fá starfsmenn skólans fræðslu og upplýsingar um stöðu og ferli mála. 
  
Reglulegir bekkjarfundir eru haldnir í hverjum bekk. Þar fá nemendur tækifæri til að segja frá líðan 
sinni, samskiptum við aðra og hvernig þeir upplifa skólabraginn. Hlutverkaleikir, klípusögur og 
verkefni tengd bættri líðan unnin. Áhersla er lögð á samábyrgð allra. 
 
Nemendur hafa aðgang að öllu starfsfólki skólans og geta tilkynnt um það sem þeim þykir 
ábótavant.  
  
 
Eineltiskönnun í nóvember ár hvert. Niðurstöður kynntar nemendum og þær ræddar á 
bekkjarfundum. 
  
Vinna með starfsfólks til að stuðla að jákvæðum skólabrag 
 
Á fyrstu starfsdögum skólans fá nýliðar í starfsmannahópnum námskeið, þar sem farið er yfir helstu 
áhersluþætti í vinnu með jákvæð samskipti og góðan starfsanda. Útskýrt hvernig greina má einelti og 
hvernig skal taka á því. Áhersla er lögð á að allir starfsmenn bera ábyrgð á því að skapa jákvæðan 
skólabrag, m.a með því að fylgjast með samskiptum nemenda, hrósa fyrir jákvæð samskipti og koma 
skilaboðum til annarra starfsmanna.  
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Fundir eru mánaðarlega með öllu starfsfólki skólans, þar sem farið er yfir starfsreglur og verklag í 
vinnu með jákvæð samskipti. Allt starfsfólk skólans ásamt starfsfólki í íþróttamannvirkja er virkt og 
upplýst um skyldur sínar, í ferli mála, gagnvart nemendum og öðru starfsfólki skólans. Upplýsingar 
veittar um stöðu einstakra mála. 
 
Fulltrúar eineltisteymis eru á öllum deildarfundum. Þar er farið yfir mál sem ekki mega bíða 
mánaðarfunda. 
 
Jákvæð samskipti milli heimilis og skóla. 
 
Hvernig má bæta/auka samskipti milli forráðamanna innbyrðis og milli skóla og forrráðamanna? 
 

• Öflugt bekkjarstarf í samstarfi forráðamanna, þar sem áhersla er lögð á jákvæðan 
bekkjaranda og góð samskipti, t.d þurfa að vera skýrar reglur um bekkjarafmæli og 
bekkjarkvöld. Mikilvægt er að orráðamenn innan bekkjarins þekkist. 

 
• Vera jákvæður gagnvart skólanum og öðrum nemendum í skólanum. 
 
• Taka virkan þátt í skólastarfinu, m.a með því að mæta á fundi og aðra viðburði. 
 
• Kynna sér hverjir eru í eineltisteymi Grunnskóla Snæfellsbæjar, t.d á heimasíðu skólans. 
 
• Kynna sér niðurstöður eineltiskönnunar sem tekin er ár hvert. Niðurstöður koma yfirleitt í 

mars/apríl.  
 
• Kynna sér eineltisáætlunina og áætlunina um jákvæð samskipti í Grunnskóla 

Snæfellsbæjar. 
 
• Stofna vinahópa meðal barnanna. 
 
• Fræða og ræða við börnin. Fylgjast með samskiptum, spyrja og hlusta. 
 
• Vera virk í bekkjarstarfi. 
 
• Ræða um umburðarlyndi við börnin. 
 
• Nota Mentor, tölvupóst og heimasíðu skóla til samskipta og upplýsingaöflunar. 
 
• Vera í góðu sambandi við kennara og starfsmenn. 
 
• Afneitun hjálpar engum : “Mitt barn gerir ekki svona.” 
 
• Láta skóla strax vita ef að þeir fá upplýsingar sem gætu bent til eineltis. 
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Hvað geta forráðamenn gert ef einelti kemur upp? 
 

• Forráðamenn tilkynni strax um eineltið til kennara/eineltisteymis. 
 
• Ræða við barnið: Er barnið þolandi eða gerandi? 
 
• Kenna barninu að taka afstöðu gegn einelti. Mikilvægt að forráðamenn átti sig á stöðunni. 
 
• Forráðamenn hafa samband sín á milli. 
 
• Eftirfylgni. 
 
• Ræða við barnið, þó það sé ekki beinn þátttakandi. 
 
• Mikilvægt að börnin finni að það sé eitthvað gert í málinu og þeim trúað. 
 

 


