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SAGA SKÓLANS

Árið 1960 var tekin ákvörðun í Laugardalshreppi að byggja sérstakt skólahús fyrir barnaskóla
og hófst kennsla þar 1962. Luku nemendur þar fyrstu sjö bekkjum grunnskólans og hófu
síðan nám í Héraðsskólanum á Laugarvatni. Síðar var Héraðsskólinn lagður af og þá luku
nemendur námi frá barnaskólanum. Í því skólahúsnæði er enn í dag grunnskólastig
Bláskógaskóla á Laugarvatni. Í upphafi annaðist Íþróttakennaraskóli Íslands alla
íþróttakennslu í barnaskólanum.
Árið 2002 sameinuðust Laugardalshreppur, Biskupstungur og Þingvallasveit í eitt sveitarfélag,
Bláskógabyggð og ári síðar eða 2003 voru skólarnir á Laugarvatni og Reykholti sameinaðir í
einn, Grunnskóla Bláskógabyggðar. Árið 2015 var tekin ákvörðun hjá sveitarstjórn að reka
Bláskógaskóla á tveimur starfsstöðvum, í Reykholti og á Laugarvatni, og á Laugarvatni yrði
leik-og grunnskóli samrekinn undir heitinu Bláskógaskóli Laugarvatni.
14 árum eftir að kennsla hófst í barnaskólanum á Laugarvatni var Leikskólinn Lind stofnaður
eða árið 1976 og var hann rekinn af Laugardalshreppi. Fyrstu árin var leikskólinn eingöngu
vetrarleikskóli. Aðal hvatamaður að stofnun leikskólans var Jensína Halldórsdóttir skólastjóri
Hússtjórnarskóla Suðurlands. Árið 2005 var nýtt húsnæði undir leikskólann byggt við
byggingu grunnskólans. Það var þó ekki fyrr en árið 2012 sem leikskólinn sameinaðist
Grunnskóla Bláskógabyggðar og fékk skólinn þá nafnið Bláskógaskóli.
Á Laugarvatni hefur alla tíð verið gróskumikið skólasamfélag. Leikskóli, grunnskóli,
menntaskóli, háskóli, húsmæðraskóli og um tíma héraðsskóli sem allir hafa dafnað vel á
Laugarvatni og tækifærin til að svo verði áfram eru mörg og metnaður til að viðhalda því
blómlega skólasamfélagi sem Laugavatn býr að. Það er óhætt að segja að í sögu leik- og
grunnskólanna á Laugarvatni hafi ætíð verið lögð áhersla á að nýta umhverfið til kennslu og
hafa stjórnendur og kennarar á báðum skólastigum unnið markvisst með grenndarkennslu og
hefur útnám nú sem ávallt skipað stóran sess í skipulagi skólastarfsins.
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EINKUNNARORÐ

Nemendur, foreldrar og kennarar settu fram þau gildi sem þau töldu mikilvæg og lýsandi fyrir
skólastarfið. Þau einkunnarorð sem skólasamfélagið valdi sér eru:

Virðing, vinátta og gleði.

ÚTINÁM

Bláskógaskóli Laugarvatni er leik- og grunnskóli og má greina helstu áherslur og stefnu
skólans í því umhverfi sem umlykur hann. Skólinn skilgreinir sig sem skóla fjölbreytileika þar
sem lögð er sérstök áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og útinám er stór þáttur í stefnu
skólans.
Skólinn hefur markað sér sérstöðu í útinámi undanfarin ár. Markmið skólans með útináminu
eru fjölþætt.
•
•
•
•
•
•

•

Útnámið er kennsluaðferð þar sem ólíkum þörfum nemenda er mætt.
Útinámið eflir læsi nemenda á umhverfi sitt og almennt.
Samfelld útivera eflir seiglu nemenda og styrkir þá í að leita lausna og nýta sér
bjargráð ýmiskonar.
Útinámið er frábær leið til að efla tengslin við grenndarsamfélagið og eiga við það
jákvæð samskipti.
Útinám er marglaga leið til að nálgast nemendur þar sem þeir nýta fleiri skilningarvit í
námi sínu og fá útrás fyrir hreyfiþörf.
Góð þekking á útivist og æfing í útiveru eykur líkurnar á að nemendur tileinki sér
heilbrigðan lífstíl og stundi útiveru í framtíðinni. Útivera eflir andlega og líkamlega
heilsu og getur gert það til framtíðar.
Útinámið eflir skilning nemenda á samspili sínu og náttúrunnar, hlutverk sitt í
lífkerfinu og áhrif sín á umhverfið.

Allt þetta skiptir máli fyrir nemendur í dag og til framtíðar og er hægt að samþætta vel við þá
þætti sem aðalanámskrá skilgreinir vel sem grunnþátta menntunar.
GRÆNFÁNI

Skólinn hefur um árabil verið grænfánaskóli. Það þýðir að unnið er samkvæmt viðmiðum og
verklagi grænfánaverkefnisins að því að efla náttúruvernd og umhverfisfræðslu.
Grænfánaverkefninu er stýrt af umsjónarmanni sem jafnframt stýrir starfi
grænfánanefndarinnar. Skólinn flaggaði grænfánanum í 5. sinn vorið 2020.
4

ART – AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING

Í skólanum er stuðst við hugmyndafræði ART sem er reiðistjórnunarmeðferðarúrræði. Allar
deildir grunnskólans fá ART tíma einu sinni í viku undir leiðsögn ART kennara. Ragnheiður
Hilmarsdóttir tómstundafræðingur mun sinna þeim tímum og koma upplýsingum til foreldra
og kennara um viðfangsefnið hverju sinni.
ART úrræðið hentar vel þeim nemendum sem eiga við hegðunarvandamál að etja eða geta
eflt færniþætti er snúa að siðferði. Leiðirnar sem nemendur læra nýtast þeim vel í
samskiptum við aðra.
Úrræðinu hefur verið beitt á Íslandi frá árinu 2006. Úrræðinu er beitt víða erlendis og hafa
rannsóknir þar einnig stutt það að ART reiðistjórnunarúrræðið hafi bætt hegðun og líðan
nemenda. Niðurstöðu úttektar
(http://www.isart.is/wpcontent/uploads/2018/04/Endanleg20ART20skc3bdrsla20eftir20prc
3b3farkalestur.pdf) á árangri ART þjálfunar sýndi jákvæðar niðurstöður. Mikilvægt er einnig
að samstarf við starfsmenn ART teymis á Suðurlandi er gott.
Hægt er að sækja um meðferð hjá ART teymi fyrir börn með hegðunar- og/eða
tilfinningavanda. Meðferðin er kölluð Fjölskyldu ART og fara af stað nýjir hópar í janúar og
september ár hvert. Í fjölskyldu ART gefst foreldrum tækifæri á að verða ART þjálfarar barna
sinna. Um er að ræða 12 skipta námskeið, sem nær yfir tvær annir, þar sem fjölskyldan hittir
teymið tíu sinnum á fyrri önninni og tvisvar sinnum á seinni önninni. Foreldrum eru kenndar
leiðir til þess að ná jákvæðum aga og eiga árangursrík og góð samskipti á heimilinu. Á
þessum tíma veitir teymið einnig persónulega ráðgjöf og einstaklingsþjálfun fyrir börn sé
þess óskað.
Nánar er hægt að fræðast um ART á síðu ART- teymis á Suðurlandi http://isart.is/.
VINÁTTUVERKEFNI BARNAHEILLA

Vináttuverkefni Barnaheilla er verkefni sem unnið er með í leikskólanum og á yngsta stigi
grunnskólans. Verkefnið er forvarnarverkefni gegn einelti sem var þróað og mótað af Mary
Fonden og Red Barnet – Save the Children í Danmörku. Þar heitir verkefnið Fri for mobberi
og var tekið í notkun árið 2007 og hefur skilað miklum árangri. Verndari verkefnisins í
Danmörku er Mary krónprinsessa og verndari verkefnisins á Íslandi er Guðni Th. Jóhannesson
forseti. Vinna þarf markvisst að því að byggja upp góð samskipti og góðan skólabrag í leik og
grunnskólum og koma í veg fyrir einelti. Vináttuverkefni Barnaheilla er verkfæri sem nýtist
vel í þeirri vinnu. Lögð er sérstök áhersla á að ná til þeirra barna og fullorðinna sem verða
vitni að einelti og hvetja þau til að bregðast við því. Starfsfólk skólanna fær hvatningu og
aðstoð við að byggja upp og þróa góðan skólabrag innan skólans, auk ráða um hvernig það
sjálft getur verið góð fyrirmynd. Foreldrar barna eru mikilvægir samstarfsaðilar og eru hvattir
til þess að taka þátt og leggja sitt af mörkum svo að verkefnið beri sem mestan árangur. Allur
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barnahópurinn tekur þátt í verkefninu, líka börn sem verða vitni að einelti án þess að
bregðast við því. Umburðarlyndi, Virðing, Umhyggja, Hugrekki eru þau gildi sem við vinnum
helst með í tengslum við vináttuverkefnið.
TEYMISKENNSLA OG TEYMISVINNA

Hér í skólanum bæði á leik- grunnskólastigi hefur verið viðhöfð teymisvinna. Skilgreining á
teymisvinnu snýr að oðrinu samstarf. Teymisvinna er sameiginlegt verkefni og vinna allra
þeirra er starfa við stofnunina að sömu markmiðum og stefnu. Samvinnu kennara og
starfsfólks skólans um nám nemenda.
Okkar markmið og sýn með teymiskennslu er aftur á móti fagleg samvinna tveggja eða fleiri
kennara sem hafa yfirumsjón með ákveðnum hópi nemenda og gegna þar með sameiginlegu
hlutverki á ábyrgð, líðan, námi og velgegni nemenda.
Í skólanum starfa teymi á öllum stigum leik-og grunnskóla. Á hverju stigi leik- og grunnskóla
starfa teymi og einnig eru teymi stjórnenda, útinámsteymi og list- og verkgreinateymi.
Þróun og endurskoðun þessarar vinnu er stöðug og er endurmetin á hverju ári. Farið er yfir
hlutverk teyma og hvernig þau munu starfa á hverju skólaári fyrir sig. Hvert teymi mótast og
myndast síðan af þeim einstaklingum sem mynda teymið hverju sinni og mikilvægt er að
frelsi til slíks sé til staðar hverju sinni.
GRUNNÞÆTTIR MENNTUNAR

Skólinn leggur áherslu á grunnþætti menntunar; læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi,
jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Grunnþættir menntunar eru leiðarljós við
námskrárgerð og á nám í skólanum að endurspeglast í grunnþáttum menntunar.
Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn
og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og
vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa
áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. Grunnþættirnir
byggjast á því viðhorfi sem kemur fram í löggjöf um skóla, að unnið sé bæði að
samfélagslegum markmiðum og markmiðum er varða menntun sérhvers einstaklings. Þeir
eru samfélagsmiðaðir þar sem þeim er ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði og að
vinna að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk, bæði til þátttöku í að breyta
samfélaginu til betri vegar og til þeirra starfa sem unnin eru í samtímanum. Grunnþáttunum
er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu
skólastarfi. Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á
kennslu, leik og nám.
LÆSI

Báðir grunnskólar Bláskógabyggðar starfa eftir lestrastefnu sveitafélagsins. Lestrarstefnuna
má nálgast á heimasíðu skólans og er skipt eftir stigum. Meginmarkmið er að á leik-og
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grunnskólastigi sé unnið markvisst með lestur og læsi í víðum skilningi. Lögð er áhersla á að
nemendur öðlist læsi til að geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu, skilji og meðtaki
hlutverk sitt og breyti þeim verkfærum sem hægt er að nýta til að miðla sinni þekkingu og
skilningi hverju sinni. Skólinn leggur áherslu á að skapa það námsumhverfi og þann vettvang
sem auðveldar en um leið hvetur nemendur áfram.
SJÁLFBÆRNI

Mikilvægt er að nemendur séu meðvitaðir um hlutverk sitt í samfélaginu og hvernig hægt er
að hafa jákvæð áhrif á samfélagið sem nemandinn lifir og hrærist í. Í sjálfbærni menntunar
felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem allir eru virkir borgarar. Auka þarf meðvitund um
viðhorf, ábyrgð og hlutverk okkar sem borgarar. Meðal verkefna sem skólinn vinnur að er að
viðhalda Grænfánanum. Það verkefni ýtir undir samfélagslega ábyrgð og eflir alla sem að því
koma til meðvitundar um hlutverk hvers og eins einstaklings til framtíðarinnar. Vorið 2020
fékk Bláskógaskóli á Laugarvatni endurnýjun á Grænfánanum.
LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI

Í hugtakinu lýðræði býr gildið virðing. Virðing er stór þáttur í skólastarfi Bláskógaskóla
Laugarvatni. Það er mikilvægt að horfa á hvern einstakling sem einstakan og með sínar þarfir
eftir reynslu hverju sinni og lögð er áhersla á virðingu fyrir manngildum hvers og eins.
Mikilvægt er að börn læri um lýðræði í lýðræði og því skapar skólinn námsumhverfi sem
einkennist af lýðræði, stuðlar að samræðu og gagnrýninni hugsun. Kennsluhættir séu
leiðbeinandi sem ýti undir virkni og áhuga nemandans hverju sinni og að áhugi nemenda og
ábyrgð á eigin námi sé efld og tillit sé tekið til þess. Skólinn leggur áherslu á að lýðræðislegur
hugsanaháttur sé viðhafður með gagnrýninni hugsun og umræðum um grunngildi
samfélagsins. Mikilvægt er að skólastarfið sé fræðandi og uppbyggilegt og að nemendur
kynnist hugtakinu mannréttindi í riti og í verki.
Nemendur hafa tækifæri til að koma röddum sínum á framfæri ekki eingöngu í eigin námi
heldur einnig í umgjörð skólans og daglegu skipulagi. Fulltrúar nemenda sitja meðal annars í
grænfána nefnd og skólaráði ásamt því að nemendaráð er skipað nemendum skólans.
JAFNRÉTTI

Megininntak jafnréttisstefnunnar er að veita einstaklingum innan skólans rými til að vaxa og
þroskast á eigin forsendum. Markmið skólasamfélagsins er að auka víðsýni, umburðarlyndi
og jafnræði. Bláskógaskóli Laugarvatni leggur áherslu á að hver og einn fái að njóta sín. Í
skólastarfinu skal leggja áherslu á umburðarlyndi og víðsýni gagnvart fjölbreyttu samfélagi.
HEILBRIGÐI OG VELFERÐ

Í skólanum er lögð áhersla á jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst
er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Þættir eins og jákvæð sjálfsmynd,
hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og
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skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Mikilvægt er að styðja við alla þætti og vera
meðvitaður um stöðu nemenda hverju sinni. Góð heilsa er undirstaða velfarnaðar í námi og
starfi og ýtir undir virka þátttöku í samfélaginu.
Skólinn stuðlar meðal annars að þessum þáttum með því að eiga í góðu samstarfi við
mötuneyti skólans og að unnið sé eftir lýðheilsumarkmiðum í fæðuvali leik- og grunnskólans.
Útinám er mikilvægur þáttur skólans sem snýr að heilbrigði og velferð nemanda. Kostir
útináms eru margir eins og seigla, ásamt því að ýta undir og efla jákvæða upplifun af
hreyfingu utan dyra og kynnast og upplifa náttúru og samfélagið.
SKÖPUN

Mikilvægt er að skólinn gefi rými til sköpunar og standi fyrir því að ýta undir og efla gagnrýna
hugsun og lausnamiðun hjá nemendum. Sköpun byggir á gagnrýninni hugsun og ýtir undir
ímyndunarafl einstaklinga. Með því að ýta undir þann sköpunarkraft sem býr í hverju barni
skapar skólinn aðstöðu fyrir nemandann til að velja fjölbreyttar leiðir í námi sínu og flétta
saman fög og námssvið með sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Sköpun í námi snýst
ekki eingöngu um list og verkgreinar heldur einnig um að skólinn stuðli að skapandi leiðum
og lausnum í þeim viðfangsefnum sem nemandinn tekst á við dagsdaglega og efla trú
nemandans á eigin getu.

HEFÐIR

Margar hefðir hafa skapast í skólanum sem ætlunin er að halda fast í enda vel til tekist. En
aðrar hefðir munu eðlilega skapast og förum við yfir þær helstu hér.
•
•
•
•
•
•

•

Í upphafi skólaárs eða 8. september er dagur læsis. Kennarar skólans taka sig saman
og velja verkefni eftir tíðaranda hverju sinni.
Þemadagar eru þriðju vikuna í nóvember. Í ár er stefnan að hafa þemaviku í
leikskólanum einnig. Vinna þemadaga endar á flottri uppskeruhátíð.
Jólin – Í kringum jólin er jólaball, jólaföndur og ýmislegt gert til að fanga jólaandann.
Árshátíð nemenda er á vorönn. Hún er haldin hátíðleg þar sem nemendur láta ljós sitt
skína á sviðinu og foreldrum er boðið að taka þátt.
Skólinn fer í skíðaferð á skólaárinu, stefnt er að því að fara í skíðaferð í febrúar-apríl.
Salur – allur skólinn frá 3ja ára upp í 10. bekk hittist í síðasta tíma annan hvern
föstudag frá 11:30-12:00. Sungin eru 2-4 lög sem valin eru af hverju stigi fyrir sig.
Helming tímans fær hvert stig fyrir sig til að njóta sín á sviðinu, velja nemendur sitt
atriði og flytja það fyrir hópinn. Horft er til leiklistar, tónlistar og framkomu.
Umsjónarkennari/deildastjóri aðstoðar sína nemendur og heldur utan um atriðið.
Vorferðalög – allar deildir skólans fara saman í ferðalag að vori síðustu viku
skólaársins. Viðfangsefni er valið eftir áhuga hverju sinni.
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INNRA MAT

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að hver grunnskóli skuli með innra mati
leggja mat á árangur og gæði skólastarfs. Það skuli byggja á fjölbreyttum gögnum sem taka
mið af viðfangsefnum hverju sinni og skulu starfsfólk, foreldrar, nemendur og skólaráð taka
þátt í því eftir því sem við á. Innra mat veitir upplýsingar um styrkleika skólans og það sem
betur má fara.
•

•
•

Umbótaáætlun er unnin í upphafi skólaárs úr niðurstöðum skólapúlsins og
starfsmannaviðtölum á haust og vorönn sem eru matstæki skólans varðandi innra
mat.
Starfsmannasamtöl eru fimm á skólaárinu og eru þau nýtt sem gögn í umbótaáætlun
skólans.
Skólapúlsinn framkvæmir foreldra og nemendakönnun á skólaárinu sem nýttar verða
til umbótaáætlunar.

Bláskógaskóli Laugarvatni leggur áherslu á að innra mat sé leiðbeinandi til að viðhalda
góðum skólabrag og sé marktækt er horft er til líðanar nemenda og starfsfólks.
9

YTRA MAT

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum er samkvæmt 17. gr. laga nr.
90/2008 að:
•

•
•
•

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum er samkvæmt 17. gr. laga
nr. 90/2008 að:veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til
fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla og foreldra,
tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
leikskóla,
auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum,
tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á
samkvæmt lögum.

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er samkvæmt 35. grein laga um
grunnskóla nr. 91/2008 að:
•
•
•
•

veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks
skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda,
tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
grunnskóla,
auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á
samkvæmt lögum.

Með ytra mati er unnið að öllum þessum markmiðum og lögð sérstök áhersla á að efla og
styðja innra mat og gæðastjórnun skóla, styðja skóla, stjórnendur og kennara í umbótum á
eigin starfi, hvetja kennara til að vinna saman að því að bæta eigin starfshætti og vera
skólum hvati til frekari skólaþróunar. Meginstef ytra mats er að það sé leiðbeinandi og
framfara- og umbótamiðað og stuðli að betri skóla. Leiðarljósið er ávallt nemandinn, réttur
hans og þarfir.
Ytra mat var framkvæmt af Menntamálastofnun vorið 2019.
Umbótaáætlun vegna ytra mats.
SKÓLASÁTTMÁLI/SKÓLAREGLUR

Skólareglur Bláskógaskóla á Laugarvatni voru endurgerðar og kynntar á sl. skólaári og er
hægt að nálgast á heimsíðu skólans.

STOÐÞJÓNUSTA
HEILSUGÆSLA
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Heilsugæslustöðin í Laugarási hefur með höndum eftirlit og skoðanir samkvæmt lögum nr.
97/1990 um heilbrigðisþjónustu. Árlega fer fram heilbrigðiseftirlit á öllum skólabörnum sem
er kölluð skólaskoðun og boðuð með bréfi eða tilkynnt með fyrirvara.
Skólahjúkrunarfræðingur er Ólafía Sigurjónsdóttir og verður hún á Laugarvatni aðra hverja
viku. Frekari upplýsingar er hægt að fá á Heilsugæslustöðinni í Laugarási í síma 432-2770
SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA

Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings veitir skólanum þá þjónustu sem beðið er um eða
óskað eftir á hverjum tíma. Oftast eru það kennarar í samráði við foreldra, sem vísa
nemendum til þeirra er fara með þá þjónustu. Foreldrar geta einnig leitað aðstoðar að eigin
frumkvæði. Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Skólaþjónustunnar
www.arnesthing.is
FÉLAGSRÁÐGJAFI

Sigurjón Árnason félagsráðgjafi starfar fyrir velferðarþjónustu Árnesþings og hefur aðsetur
við Heilsugæsluna í Laugarási. Viðvera hans er alla virka daga í Laugarási. Vinsamlegast
athugið að panta þarf viðtal með fyrirvara í síma 480-1180
BÓKASAFN

Skólinn hefur aðstöðu sem ætluð er bókasafnsbókum við enda gangs á efri hæð. Innkaup og
skráning bókanna er hlutverk forstöðumanns bókasafns ML. Skipt er reglulega um bækur og
fara nemendur reglulega á bókasafn ML til að sækja sér fróðleik og lesefni.
TÓNLISTARKENNSLA

Tónlistaskóli Árnessýslu starfar í Bláskógaskóla Laugarvatni frá því í september til maí.
Skólastjóri hans er Helga Sighvatsdóttir. Skólinn hefur aðsetur að Skólavöllum 3, Selfossi og
hægt er að fá samband í síma 482-1717, 482-1691/861-3884. Tónlistarskólinn hefur aðstöðu
á neðri hæð skólans og koma tveir kennarar tónlistarskólans í hverri viku og eru hér á
mánudögum og fimmtudögum.
Þrír tónlistarkennarar sinna kennslunni hér á Laugarvatni. Gestur Áskelsson, Kristinn Freyr
Kristinsson og Jón Bjarnason.
Heimasíða: www.tonar.is

MÖTUNEYTI

Máltíðir eru fengnar frá mötuneyti M.L. þar sem Sveinn Ragnar Jónsson er matráður.
Aðstoðarmatráður við skólann er Sigrún Ellen. Matartími nemenda og starfsfólks leikskóla og
grunnskóla er frá kl. 11:20-12:30.
SKÓLAAKSTUR
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Áætlanir skólabíla má sjá á heimsíðu skólans. Skóladagurinn hefst um leið og nemandinn er
kominn í skólabílinn. Skólareglur gilda frá þeim tíma svo og aðrar reglur er varða skólabílinn
sérstaklega. Þær reglur hljóða þannig:
•
•
•
•
•

Börnin eiga að sitja kyrr í sætum sínum í skólabílnum
Bílstjóri ekur ekki af stað fyrr en allir eru sestir í sitt sæti og hafa sett á sig bílbelti.
Skólabílstjórar eru beðnir að láta skólastjórnendur vita tafarlaust ef fyrrgreindum
reglum er ekki framfylgt.
Mikilvægt er að nemendur og foreldrar virði tímaáætlun skólabíla og láti vita
tímanlega ef nemendur eru í leyfi, veikindi eða munu ekki koma með tiltekinn dag.
Skólareglur gilda í skólabíl.

FRÍSTUNDASKÓLI

Frístundaskólinn er samstarfsverkefni skólans og ungmennafélagsins til að koma til móts við
tímabilið á milli skóla og íþróttaæfinga hjá UMFL.
Eftir skóla tekur við frístundaskóli fyrir nemendur í 1.-4. bekk og eru þau börn sem hafa
aðgang í frístundaskóla á ábyrgð starfsmanna frístundar þar til æfingar byrja.
Frístundaskólinn er til húsa í skólanum á neðri hæð og einnig er útisvæði nýtt talsvert eftir
veðri og vindum. Starfsmenn frístundar fylgja nemendum í íþróttahús en þeir sem ekki eru á
æfingum eru send heim ef starfsmenn frístundar hafa ekki fengið tilkynningar um annað.
Stjórnendur skóla, stjórn UMFL og starfsmenn frístundar standa að baki frístundaskóla og
vinna í sameiningu að skipulagi frístundaskóla. Þjálfarar taka við ábyrgð þegar búið er að
fylgja nemendum á æfingar í íþróttahúsi.
Starfsmenn frístundar eru Ragnheiður Hilmarsdóttir tómstundafræðingur og Kristín
Guðmundsdóttir leiðbeinandi/kennaranemi í skólanum. Gjöld fyrir frístundaskóla eru
innheimt af UMFL.
TÓMSTUNDASTARF OG FÉLAGSLÍF

Félagsstarf unglinga er undir sameiginlegri félagsmiðstöð sem staðsett er í Kerhólsskóla. Þeir
skólar sem nýta hana saman eru Bláskógaskóli Laugarvatni, Bláskógaskóli Reykholti og
Kerhólsskóli. Félagsmiðstöðin fer á milli skólanna á hverjum fimmtudegi.
Félagsmiðstöðin hefur fjésbókar síðu og slóðin er
https://www.facebook.com/groups/511033515598867

SAMSTARF HEIMILIS OG SKÓLA

Einn af hornsteinum skólastarfsins er gott foreldrasamstarf. Það er í raun lykilatriði til að
góður árangur náist í skólastarfinu að foreldrar og forráðamenn séu vel upplýstir um það
12

starf sem fram fer í skólanum hverju sinni. Góð samskipti á milli allra aðila sem mynda
skólasamfélagið eru mikilvæg og geta skipt miklu máli þegar horft er til að bæta líðan og
ánægju nemenda í skólanum. Þegar þátttöku foreldra er vænst mun skólinn leggja sig fram
um að ná athygli sem flestra foreldra. Í þeim ráðum og nefndum sem skólinn skal hafa er
einnig mikilvægt að ekki sitji sömu foreldrar. Þannig eykst þátttaka og fleiri koma að
skólasamfélaginu.
Tvisvar á skólaárinu er skipulagður foreldradagur allra nemenda í Bláskógaskóla Laugarvatni
þar sem gefst tækifæri til að ræða almenna líðan nemenda í skólanum og markmið í námi.
Hvatt er til samtals við kennara á öðrum tímum skólastarfsins ef þarf. Námsmat er
aðgegnilegt á Mentor og hægt að fylgjast með framvindu nemenda þar jant og þétt yfir
skólaárið.
Horft er til nemendastýrðra foreldraviðtala. Fyrirkomulag nemendastýrðra foreldraviðtala er
ætlað að virkja og valdefla nemandann með það að markmiði að auka trú hans á eigin getu.
Markmiðið er að nemandinn geti haft áhrif á og tjáð sig um nám sitt og viti stöðu sína í
náminu og setji sér markmið hvert hann stefnir og skilji til hvers er ætlast af honum.

GRENNDARSAMFÉLAGIÐ

Lögð er áhersla á að vinna verkefni í og með grenndarsamfélaginu eins og hægt er. Meðal
verkefna á árinu er samstarf við Fuglafræðisetur Háskóla Íslands sem hefur aðsetur á
Laugarvatni. Það samstarfsverkefni snýr að fuglatalningu sem nýtist í rannsóknir
vísindamannanna.
Gott samstarf er með Skógrækt Ríkisins um afnot af Eldaskálanum, húsi sem Skógræktin
byggði á Laugarvatni. Sérfræðingar skógræktarinnar eru skólanum innan handar með efni og
fræðslu.
Samstarf og samtal við Menntaskólann að Laugarvatni hefur verið skólanum til góðs.
Jákvæðni til að nýta aðstöðu hefur verið mikil og vonir eru til að ýta enn frekar undir gott
samstarf við það skólastig.
Skólinn hefur einnig átt í góðu samstarfi við fyrirtæki og einstaklinga á og við Laugarvatn.
Meðal annars vegna smiðjuhelga sem eru haldnar og í kringum þemaverkefni.
Áhugasviðsverkefni á unglingastigi hafa einnig notið góðs af grenndarsamfélaginu og höfum
við getað leitað í þá þekkingu sem býr í samfélaginu við góðar og jákvæðar undirtektir.
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LEIKSKÓLADEILD- BLÁSKÓGASKÓLA LAUGARVATNI
STEFNA LEIKSKÓLADEILDAR

Virðing fyrir barninu, að skapa því öruggan og ánægjulegan stað til leiks og náms er grunnur
að góðu leikskólastarfi. Í leikskólastarfi Bláskógaskóla á Laugarvatni er lögð rík áhersla á
lýðræði, félagsfærni, samvinnu, útinám og samstarf milli skólastiga. Leikskólinn horfir einnig
til stefnu og starfsaðferða Reggio Emilia. Í Reggio Emilia aðferðafræðinni eru
meginmarkmiðin þau að hvetja barnið sem einstakling, að það noti öll sín skilningarvit,
„málin sín hundrað“ og starfar leikskólinn því markvisst að því að efla og ýta undir frumlega
og skapandi hugsun. Í öllu starfi leikskólans er lagt upp með að nota opnar spurningar eins og
hvað, hvernig og hvers vegna? Horft er til þess að stuðla að og styðja hvern og einn
einstakling til að öðlast sterka sjálfsmynd, sjálfsöryggi og trú á eigin getu. Þessi áhersla í
starfi leikskólans samræmist vel grunnþáttum menntunar um lýðræði í skólastarfi og skóla
fyrir alla í heilsueflandi samfélagi.

FAGLEGT STARF OG DAGSKIPULAG

Yngri deild leikskólans heitir Bjarnalundur og þar eru börn á aldrinum eins til tveggja ára.

Dagskipulag Bjarnalundar
Á Bjarnalundi er lagt upp með að skapa aðstæður fyrir börn að
kanna heiminn og umhverfi sitt með því að flétta leiðum og
aðferðum til að efla málþroska, sjálfshjálp, hreyfifærni og
félagsþroska. Börnin byrja oft sína leikskólagöngu um eins árs
og leggjum við metnað í að frá sínum fyrstu skrefum innan
skólans upplifi börnin öryggi og hlýju. Í öllum leikskólanum
leggjum við áherslu á að börnin fái verkefni sem hæfi þroska og
getu hvers og eins og það á ekki síst við um börnin á
Bjarnalundi. Á Bjarnalundi eru börnin á máltökuskeiðinu og því
er öll orðaforðaefling og málörvun gríðarlega mikilvæg. Það er lesið og sungið með þeim á
hverjum degi. Við hefjum markvisst starf með Lubba og málhljóðin á Bjarnalundi og er þar
lagður góður grunnur að málþroska nemenda. Hér má sjá nánari upplýsingar um Lubba
http://www.lubbi.is.
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Dagskipulag Stóra Gils
Á Stóragili, sem er eldri deild leikskólans, eru þriggja - fimm ára börn.
Börnin eru í þrem hópum sem heita eftir aldursröð þeirra. Dúfuhópur er
þriggja ára hópurinn, Spóahópur er fjögurra ára hópurinn og
Krummahópur er hópur fimm ára barnanna.
Krummarnir, elstu börnin í leikskólanum fara á miðvikudögum í
útikennslu. Útiskólinn er unninn með grunnskólanum og er
samvinnuverkefni teymiskennara úr öllum skólanum.
Öll börn á Stóragili fara í útinám og könnunarferðir um Laugarvatn.
Barbora er yfir útikennslu leikskólans og er í teymi útinámskennara við
skólann sem kemur að sameiginlegri útikennslu á milli skólastiga.
Allir hópar á Stóragili fara í málörvunartíma með Agnesi. Þau spjalla,
spila, vinna verkefni og vinna með Lubba og málhljóðin. Unnið er með hljóðkerfisvitund og
sjá Agnes og Brynja um að sinna Hljóm -2 athugun og skrá TRAS hjá öllum börnum
leikskólans.
Hvað er hljóðkerfisvitund http://lesvefurinn.hi.is/hljodkerfisvitund
Hvað er TRAS https://mms.is/tras
Lagt er upp með að koma listsköpun að inn í sem flesta þætti leikskólastarfsins og tekur allt
starfsfólk leikskólans þátt í því en auk þess mun Ágústa taka öll börn af leikskólanum í
listsköpun.
Leikskólinn vinnur með vináttuverkefni Barnaheilla þar sem Blær bangsi leikur stórt
hlutverk. Verkefnið er unnið sem forvörn gegn einelti og ætlað til að efla félagsfærni,
umburðarlyndi, virðingu, umhyggju og hugrekki hvers barns og að hjálpa þeim að hjálpa
hvert öðru í hóp. Nokkrir kennarar munu sjá um vináttuverkefnið innan leikskólans og fara öll
börn á Stóragili í vináttustundir í hverri viku. Hér er nánari upplýsingar um vináttuverkefni
Barnaheilla https://www.barnaheill.is/is/forvarnir-og-fraedsla/vinatta/um-vinattu.
Við í leikskólanum viljum þó benda sérstaklega á það að þrátt fyrir margar góðar og
áhugaverðar stundir sem börnin fara í yfir vikuna þá er fátt sem jafnast á við frjálsan leik
barns og viljum við veita mikið rými í dagskipulagi leikskólans fyrir hann. Frjáls leikur barns
eflir ímyndunarafl, einbeitingu, félagsfærni og vináttubönd. Í leiknum fer fram mikil
málörvun ásamt því að efla hreyfifærni barnsins eftir því hvernig leik verið er að leika.
Hlutverk kennara er mikilvægt í frjálsum leik hjá börnum. Með því að vera til staðar, hlusta,
spjalla og vera tilbúinn að hjálpa börnunum í gegnum þann vanda sem þau rekast á í leiknum
og hjálpa þeim að finna lausnir. Þannig byggjum við grunninn að því að börnin eflist og læri
sjálf að vinna sig í gegnum þau vandamál eða hindranir sem þau koma að í daglegu lífi, þar er
markvisst unnið með seiglu barnanna. Kennarinn nær í gegnum frjálsa leikinn að kynnast
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barninu vel, hverjir eru styrkleikar þess, áhugasvið og hvað þau geta og kunna. Í frjálsa
leiknum fær kennarinn tækifæri til að styðja við barnið og styrkja það enn frekar. Má benda á
að í Aðalnámskrá Leikskóla er sérstaklega tekið fram hlutverk leiksins í námi ungra barna.
https://namskra.is/books/adalnamskraleikskola2011/leikurognam

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR LEIKSKÓLADEILD

Að koma og fara
Leikskólinn leggur áherslu á að taka eigi vel á móti hverju barni og samvinna milli heimilis og
skóla gegnir veigamiklu hlutverki. Foreldrar, barn og kennarar finna í sameiningu hversu
mikinn tíma hver og einn þarf til að kveðja þegar komið er í leikskólann og einnig þegar
barnið er sótt. Ætlast er til að foreldrar/forráðamenn fylgi barninu inn á leiksvæðin og
mikilvægt að foreldrar láti starfsmann vita þegar þeir koma með barnið eða sækja það. Ekki
er skólaskylda í leikskóla en mælumst við þó til þess að leikskólinn sé látinn vita ef um
veikindi er að ræða. Hafa þá beint samband í síma 480-3034 eða senda tölvupóst á
laugarvatn@blaskogaskoli.is eða skrá veikinda í Mentor.
Leikskólinn hefur það skráð hjá sér hverjir hafa leyfi til að sækja barnið en öryggisins vegna
þarf að láta þarf vita ef einhver annar en þeir sem vanir eru að sækja koma að sækja barnið
og skv. tillögum umboðsmanns barna er það rétt að það sé ekki barn yngra en 12 ára sem
sækir eða kemur með barnið.

Afmæli barnanna
Afmælisdagur er stór dagur fyrir hvert barn og haldið er upp þau tímamót í leikskólanum. Ef
afmæli lendir á helgi eða er þegar leikskóli er lokaður er haldið upp á afmælisdag barnsins
fyrsta virka dag sem barnið er í leikskólanum eftir afmælið sitt. Afmælisbarnið útbýr kórónu,
kveikt er á afmæliskertum og afmælissöngurinn sunginn. Barnið er að sjálfsögðu fremst
meðal jafningja á þessum hátíðisdegi.
Klæðnaður barna
Klæðnaður leikskólabarns gegnir mikilvægu hlutverki, hann þarf að vera þægilegur og ekki
hamla hreyfingum barnsins. Barn á leikskóla tekst á við fjöldamörg verkefni hvort sem það er
inni eða úti og því er mikilvægt að fötin hæfi því. Nauðsynlegt er að barnið hafi með sér
nægan aukafatnað í leikskólanum til skiptanna. Mjög mikilvægt er að börnin hafi með sér
fjölbreyttan útifatnaði sem hæfir öllum veðrum. Þau börn sem nota bleyjur koma með þær
að heiman. Foreldrar koma með útiföt á mánudegi og taka töskur eða poka með sér heim á
föstudegi en þá þarf að tæma hólfin. http://laugarvatn.blaskogaskoli.is/wpcontent/uploads/2015/06/Fatah%C3%B3lf-leiksk%C3%B3labarna.pdf
Óhöpp, slys og veikindi
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Börn í leikskólum Bláskógabyggðar eru slysatryggð á meðan þau dvelja í leikskólanum. Ef
barn verður fyrir slysi, eða veikist, er haft samband við foreldra/forráðamenn. Náist ekki í þá
eða ef um alvarlegt slys er að ræða er farið beint með barnið á
heilsugæslustöð/bráðamóttöku. Trygging tekur ekki til óhappa sem verða á fötum barnsins
eða öðru sem það hefur með sér í leikskólann.
Leikskólastarfið er skipulagt með það í huga að öll börn geti tekið þátt í starfinu, bæði úti og
inni. Veik börn eiga ekki að vera í leikskólanum. Börn þurfa að vera minnst einn dag heima,
hitalaus eftir veikindi. Gott er að styðjast við eftirfarandi leiðbeiningar. Ef aðstæður í
leikskólanum leyfa, þá er heimilt að hafa börnin inni einn dag eftir veikindi. Athugið að
barnið getur líka verið lasið þótt hiti sé ekki merkjanlegur. Ef barnið má ekki vera úti eftir
veikindi fer það ekki heldur í íþróttir í íþróttahúsi. Athuga þarf sérstaklega að vegna Covid-19
áskilur leikskólinn sér þess réttar að breyta þessum reglum eftir leiðbeiningum
sóttvarnarlæknis og almannavarna.
Lyfjagjafir eru ekki hlutverk leikskólastarfsmanna. Mælst er til þess að þeir séu ekki beðnir
um slíkt.
Til þess að geta orðið við beiðni um sérfæði þarf vottorð frá lækni því til stuðnings. Ef um
ræðir tímabil vegna mögulegs óþols eða ofnæmis er tekið tillit til þess, en mikilvægt að láta
skólastjóra vita.
Breytt heimilisfang og breytingar á högum
Foreldrum er skylt að tilkynna leikskóla breytingar á högum sínum svo sem breytt
heimilisfang, símanúmer, vinnusíma og breytta hjúskaparstöðu foreldra.
Mikilvægt er að fá upplýsingar um breytingar í lífi barnsins, til þess að hægt sé að bregðast
við ef barnið sýnir breytta hegðun í leikskólanum, s.s. breytta fjölskylduhagi, fjarveru foreldra
o.fl. Ef um ræðir alvarleg veikindi eða dauðsfall í fjölskyldu barnsins er gott fyrir leikskólann
að fá vitneskju um það. Við skólann starfar sérstakt áfalla og slysateymi sem hefur það
hlutverk að hjálpa nemendum verði þeir fyrir áföllum og sinnir hlutverki
nemendaverndarráðs.
Dvalartímar
Leikskólinn reynir að koma til móts við þarfir foreldra hvað dvalartíma varðar að því marki að
það komi ekki niður á starfseminni eða börnunum. Ef foreldrar óska eftir breytingu á eða
viðbót við dvalartíma barnsins sækja þeir um hjá skólastjóra fyrir 16. hvers mánaðar.
Dvalargjöld
Dvalargjöld eru innheimt með gíróseðli. Dvalargjald er greitt fyrirfram með gjalddaga 1. hvers
mánaðar og er eindagi 20 dögum síðar. Hafi gjald ekki verið greitt á eindaga er send ítrekun
sjö dögum seinna, en 50 dögum eftir gjalddaga fara ógreiddir gíróseðlar til frekari innheimtu
sem hefur í för með sér stóraukinn kostnað fyrir greiðandann. Hafi vanskil varað lengur en 3
mánuði varðar það missi leikskólaplássins. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er 1 mánuður og
miðast við 1. hvers mánaðar. Ef barn er fjarverandi vegna veikinda eða annarra orsaka,
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greiða foreldrar fyrir leikskólarýmið, en geta óskað eftir því að fæðishluti gjaldsins falli niður
vari fjarvistir meira en hálfan mánuð samfleytt.
Skipulagsdagar/ Lokun
Skipulagsdagar eru fimm á ári. Skipulagsdaga nota starfsmenn til að skipuleggja, undirbúa og
endurmeta starf sitt. Þeir nýtast einnig í námskeið og fyrirlestra. Leikskólinn er lokaður á
skipulagsdögum og eru auglýstir með góðum fyrirvara. Leikskólinn er lokaður í 5 vikur vegna
sumarleyfa. Sumarleyfislokun er frá 1. júlí og er í 5 vikur.
Fáliðunaráætlun
Fáliðun í leikskólanum telst vera þegar of fáir starfsmenn eru við vinnu miðað við fjölda
barna hverju sinni í skólanum. Miðað er við að barngildi fari ekki yfir 8 á hvern starfsmann á
meðan unnið er eftir skipulagðri dagskrá samkvæmt stundaskrá skólans.
Fáliðun er fundin út með reiknilíkani sem reiknar út hlutfall starfsmanna og barna á hverjum
tíma fyrir sig. Ef starfsmenn á deild reynast of fáir miðað við barnafjölda er ekki tekið á móti
ákveðið mörgum börnum eða ákveðið mörg börn send heim samkvæmt sérstöku kerfi.
Reynt er að tilkynna foreldrum um skerðingu á dvalartíma með eins löngum fyrirvara og
kostur er.
Áður en gripið er til skerðingar á dvalartíma skoða skólastjóri og deildarstjóri samsetningu
hópsins og fara yfir hvernig mögulega mætti hagræða skipulagðri starfsemi.
Allir starfsmenn deildarinnar vinna saman og aðstoða við það sem þarf og allir ganga í þau
störf sem mikilvægast er að manna.
•
•
•

Afleysing kölluð inn ef möguleiki er á
Þeir sem vinna hlutastörf bæta við sig og fá greitt í yfirvinnu /frítöku
Starfsmenn sleppa kaffitímum og fá þá greidda í yfirvinnu/frítöku

Ef sú neyðarstaða kemur upp að ekki er möguleiki á að taka á móti öllum nemendum skólans
hluta úr degi eða heilan dag er farið eftir stafrófsröð hvaða nemendur skulu vera heima.
Byrjað er á að senda það barn heim sem er fyrst á nafnalistanum og svo koll af kolli eftir því
hve marga nemendur þarf að senda heim hverju sinni. Næsta skipti er síðan haldið áfram
eftir listanum þar sem frá var horfið síðast. Þegar um systkini er að ræða er boðið upp á
sama tíma og þegar kemur að því í stafrófsröðinni er hoppað yfir það nafn. Til að koma í veg
fyrir frekari skerðingu skulu börn leikskólastarfsmanna ekki send heim.
Ef grípa þarf til þessar áætlunar er það fyrst og fremst gert til að tryggja öryggi nemenda og
að leikskólinn geti sinnt kennsluhlutverki sínu samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 fyrir þá
nemendur sem eru í skólanum hverju sinni. Einnig er hlutverk áætlunarinnar að fyrirbyggja
aukið álag á starfsmenn leikskóla.
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Upplýsingar frá leikskóla
Upplýsingar um starf leikskólans er veitt með daglegum samtölum, facebooksíðu leikskólans,
upplýsingatöflu í fataklefa og foreldraviðtölum. Facebook síðan gegnir hlutverki þess að geta
upplýst foreldra um leikskólastarfið, þar koma inn fréttir, myndir og auglýsingar frá
leikskólanum. Bendum við foreldrum á að sérstök foreldrafélagssíða er til og inni á henni
geta foreldrar átt samskipti sín á milli. Á upplýsingatöflu í fataklefa má sjá matseðil vikunnar
ásamt því að þar eru skrifuð örskilaboð sem
varða allan leikskólann. Foreldraviðtöl eru
einu sinni á önn þar sem foreldrar og
kennarar fara yfir einstaklings námskrá
nemenda og þá þætti sem snúa að því að efla
góða líðan nemenda á leikskólanum. Ef
spurningar eða óskir um viðtal vegna barns í
leikskólanum utan skipulagðra viðtalstíma er
hægt að hafa samband við
brynja@blaskogaskoli.is

SAMFELLA Á MILLI SKÓLASTIGA

Kostir samfellu á milli skólastiga eru margir og sýna margar rannsóknir fram á að ef góð
samfella myndast með nám nemenda á milli skólastiga eru talsvert minni líkur á brotthvarfi
nemenda úr námi síðar.
SAMFELLA Á MILLI LEIK - OG GRUNNSKÓLA

Í Bláskógaskóla Laugarvatni hefur verið unnið gott starf í samfellu á milli skólastiga, leik- og
grunnskóla. Þeir þættir sem taldir eru upp hér að neðan eru meðal annars þeir þættir sem
stuðla að markvissu starfi í samfellu á milli skólastiga. Markmiðið með samvinnu
skólastiganna er að auðvelda börnunum að flytjast á milli skólastiga. Það er jafn mikilvægt að
leikskólabörn hafi tengsl við grunnskólann eins og að grunnskólabörn hafi tengsl við
leikskólann.
Elsti árgangur leikskóladeildar og 1. – 7. bekkur grunnskóladeildar fara í útiskóla einu sinni í
viku. Athafnanám er undirstaðan í útiskólanum. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni þar sem
náttúran og upplifun barna af því umhverfi og samfélagi sem skólinn er í spilar stórt hlutverk.
Málörvun, hreyfiþroski og efling seiglu og félagsþroska eru útgangspunktar í þeirri vinnu sem
unnin er með yngri nemendum á meðan eldri nemendur takast einnig á við fjölbreytt
verkefni sem tengjast námi þeirra hverju sinni. Náttúrufræði, samfélagsfræði, stærðfræði
sem og aðrar greinar eru fléttaðar inn í fjölbreytt verkefni þar sem að umhverfið og náttúran
spila lykilhlutverk. Útiskólinn er markvisst nýttur til að gefa nemendum jákvæðar upplifanir
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af útiveru í öllum veðrum. Árstíðabundin verkefni verða oft fyrir valinu, en hver dagur byrjar
á samantekt og innlögn og endar á samantekt og umræðum, um viðfangsefni dagsins. Þar
sem útiskólinn er í eðli sínu óútreiknanlegur þurfa kennarar og nemendur að vera
sveigjanlegir í nálgun sinni. Í því felst mikill lærdómur og góð æfing fyrir alla aðila. Stundum
þarf að breyta áætlunum og nánast alltaf er hægt að sjá og upplifa eitthvað sem ekki var
skipulagt fyrir fram. Þannig er hægt að láta áhuga nemenda stýra þróun kennslunnar upp að
vissu marki. Eins og áður takmarkast útinám nemenda ekki við útiskólann heldur flæðir í
öllum greinum eftir því sem að hentar hverju sinni.
Þegar líður á veturinn fá elstu börnin í leikskólanum oftar tækifæri til að æfa sig að fara í mat
með yngsta stigi grunnskólans. Fyrsti hlutinn af því er þegar þau koma úr útikennslu en þá
fara þau í hádegisverð með yngsta stiginu.
Greinar eins og smíði, textíl, forritun, matreiðsla og íþróttir verða einn mánuð í senn í
vetur. Ein klukkustund á viku í mánuð fyrir elsta hóp leikskólans. Þar koma allir
verkgreinakennarar grunnskólans að ásamt einum leikskólakennara. Nemendur kynnast með
þessu móti sérgreinakennurum grunnskólastigsins ásamt því að fá smjörþefinn af því námi
sem þar fer fram.
1.-2. Bekkur fer í markvissar heimsóknir á leikskólann. Með þessu er reynt að tryggja
samfellu skólastiganna og nánari samvinnu þeirra. Hver heimsókn samsvarar einni
kennslustund, frjáls leikur og samvera er lykil markmiðið í heimsóknunum og eflir það
leikskólabörnin að fá að vera gestgjafar.
Annan hvern föstudag koma saman á sal, allur grunnskólinn og eldri deild leikskólans. Á sal
er unnið með söng, tónlist, leiklist og framkomu.
Einu sinni í viku koma nemendur af unglingastigi og lesa fyrir nemendur á leikskólastigi.
Markmiðið er að nemendur á unglingastigi styrki framsögn og færnina í að lesa fyrir hópa á
öðru aldurstigi. Einnig er þetta hluti af því að nemendur á ólíkum aldursstigum efli tengsl og
samvinnu.
Með þessum leiðum styrkjum við nemendur á leikskólastiginu og undirbúum þau áður en
næsta skólastig tekur við. Mikilvægt er einnig að nemendur sem lokið hafa leikskóla fái
tækifæri til að umgangast og halda tengslum við leikskólann, kennara og þá vini og sem þau
enn eiga þar. Eflir það sjálfsmynd og öryggi að þekkja sig í aðstæðum hvort sem það eru nýjar
eða gamlar slóðir.
SAMFELLA Á MILLI GRUNN -OG FRAMHALDSKÓLA

Mikilvægt er að horfa til samtals við framhaldskólastigið og höfum við átt gott samstarf við
kennara og stjórnendur Menntaskólans að Laugarvatni. Áfram verður horft til þess að efla
það samtal og horfa á enn frekari leiðir til að efla samfellu á milli grunn-og framhaldskóla.
Það er mikilvægt að horfa til nálægðar skólastiganna hér í Bláskógabyggð og líta á það sem
tækifæri til að gera vel í samfellu á milli skólastiganna.
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GRUNNSKÓLADEILD- BLÁSKÓGASKÓLA LAUGARVATNI
TILHÖGUN KENNSLU

Í Bláskógaskóla á Laugarvatni er samkennsla á öllum stigum.
•
•
•
•

1.- 2. bekk er kennt saman,
3.- 4. bekk er kennt saman en saman mynda 1.-4. bekkur yngsta stig skólans.
5. - 7. bekk er kennt saman á miðstigi.
8. - 10. bekk er kennt saman á elsta stigi.

STUNDATÖFLUR

Í 25. grein laga um grunnskóla er kveðið á um hlutfallslega skiptingu milli námssviða og
námsgreina í grunnskóla. Þess skuli gætt að námið verði sem heildstæðast og er það á valdi
hvers skóla fyrir sig hvort námsgreinar eru kenndar aðskildar eða samþætt.
Bláskógaskóli Laugarvatni styðst við viðmiðunarstundaskrá þegar skipting námsgreina á
árganga er gerð en hún veitir ákveðinn sveigjanleika milli námsgreina og tækifæri til
samþættingu.
Lögð er áhersla á að efla list- og verkgreinar á öllum stigum sem og íþróttir.
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1.-4. bekkur - samkennsla 30 kennslustundir á viku
Bekkjartímar með umsjónarkennarateymi eru 18 stundir. Útinám er alls 4 kennslustundir.
Innan bekkjartíma og útináms eru íslenska, stærðfræði, upplýsingatækni, samfélagsgreinar
og náttúrufræði og lífsleikni (ART).
Smiðja 4 stundir (myndmennt, textílmennt, hönnun og smíði, forritun, heimilisfræði)
Skólaíþróttir 4 stundir
5.-7. bekkur samkennsla 35 kennslustundir á viku
Bekkjarstundir umsjónarkennarateymis eru 23 stundir á viku. Útinám er alls 4 stundir á viku.
Innan bekkjarstunda og útináms eru kenndar námsgreinarnar íslenska, stærðfræði,
samfélagsgreinar, náttúrufræði, tungumál, lífsleikni (ART) og upplýsingatækni.
Smiðja 4 stundir (myndmennt, textílmennt, hönnun og smíði, forritun, heimilisfræði)
Skólaíþróttir 4 stundir
8.-10. bekkur 37 kennslustundir á viku
Elsta stig stundar nám sitt í lotum. Markmið þeirra er gera nemendum kleift að skipuleggja
eigið nám yfir daginn og vikuna, vinna á sínum hraða og tileinka sér frekari ábyrgð á eigin
námi. Með þessum hætti ættu nemendur að eiga kost á því að ná betri einbeitingu og flæði í
náminu á sínum forsendum. Nemendur geta þannig valið það viðfangsefni sem þeir vilja
sinna í samvinnu við kennara. Í hverri lotu er að jafnaði gert ráð fyrir þrem fögum í þrjár
vikur í senn.
Þau fög sem unnin eru í lotum eru: samfélagsfræði, íslenska, stærðfræði, tungumál og
náttúrufræði.
Auk lotukennslu vinna nemendur að áhugasviðsverkefnum en þau verkefni eru hluti af vali
nemenda. Nemendur velja sjálfir viðfangsefni í hverju áhugasviðsverkefni. Misjafnt er hvort
kennarar leggja fyrir ákveðinn ramma að verkefni sem talið er sem bundið val eða að
nemendur velji sér verkefni einungis út frá eigin áhugasviði. Í upphafi verkefnis setja
nemendur niður verkáætlun í samvinnu við kennara og fylgja henni og meta að lokum
árangur með kennara. Við leggjum áherslu á að nemendur nýti þann mannauð sem er í
skólanum hverju sinni við leiðbeiningar í verkferlinu eða þá í samfélaginu sem sérþekkingu
hafa á verkefninu sem slíku.
List og verkgreinar eru 4 stundir á viku og eru einnig keyrðar í lotum. Farið er í myndmennt,
textílmennt, hönnun og smíði, forritun, heimilisfræði og leiklist. Innan hverrar greinar vinna
nemendur að verkefnum sem að kennari fyrirskrifar ásamt verkefnum sem þeir velja sjálfir.
Skólaíþróttir eru 4 stundir á viku. Nemendur vinna verklegar og bóklegar æfingar.
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NÁMSMAT/PRÓF

Á skólaárinu er unnið að námsmati jafnt og þétt. Undanfarin ár hafa kennarar innleitt
hæfnikort fyrir nemendur í Mentor. Hæfnikort sýna stöðu nemenda í hverju fagi fyrir sig. En
hæfnikortin eru byggð á metanlegum hæfniþáttum sem skólar í Árnesþingi hafa unnið
saman. Kennarar námsgreina uppfæra hæfnikort nemenda jafnt og þétt yfir skólaárið og þau
eru sýnileg nemendum og foreldrum allt skólaárið.
Námsmati er þannig háttað:
Yngsta stig (1.-4. bekkur) einkunnarorð og umsagnir.
Miðstig (5.-7. Bekkur) námsmat birtist í bókstöfum og táknum.
Elsta stig (8.-10. bekkur) námsmat birtist í bókstöfum.
1.- 4. BEKKUR

Nemendum í 1.- 4. bekk er gefið leiðbeinandi námsmat þar sem hæfni nemanda og staða í
námsgreinum er skoðuð með tilliti til hæfniþátta Aðalnámskrár grunnskóla. Námsmat er
aðgengilegt á Mentor og stefnt er að því að foreldrar geti fylgst vel með framvindu náms í
gegnum Mentor síðu foreldra og nemanda. Foreldrar eru hvattir til samtals eins oft og þurfa
þykir. Tvisvar á skólaárinu setjast umsjónarkennari, nemandi og foreldrar niður og yfirfara
námsmat og stöðu nemanda.
5.-7. BEKKUR

Á miðstigi fá nemendur námsmat í táknum jafnóðum eftir hæfniviðmiðum hvers fags.
Lokanámsmat er gefið í bókstöfum á vorönn. Námsmat er í stöðugri þróun og stefnt er að því
að nýta hæfnikort Mentors til að hægt sé að fylgjast með framvindu í námi jafnt og þétt yfir
skólaárið.
Bókstafir og tákn gefa til kynna hvernig nemandi stendur samkvæmt
bekkjarnámsskrá/einstaklingsnámsskrá. Ef nemandi fylgir eingöngu einstaklingsnámskrá í því
fagi sem um ræðir skal það vera stjörnumerkt við bókstaf. Umsögn skal fylgja bókstaf þar
sem kennari gerir grein fyrir stöðu nemanda samkvæmt námskrá fags hverju sinni.
8.-10. BEKKUR

Á efsta stigi fá nemendur námsmat jafnóðum eftir hæfniviðmiðum sem sett eru eftir
bekkjarnámsskrá hvers fags. Lokanámsmat er gefið út á vorönn. Námsmat er í stöðugri þróun
og stefnt er að því að nýta hæfnikort Mentors til að hægt sé að fylgjast með framvindu í námi
jafnt og þétt yfir skólaárið.
Bókstafir gefa til kynna hvernig nemandi stendur samkvæmt
bekkjarnámsskrá/einstaklingsnámsskrá. Ef nemandi fylgir eingöngu einstaklingsnámsskrá í
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því fagi sem um ræðir skal það vera stjörnumerkt við bókstaf. Umsögn skal fylgja bókstaf þar
sem kennari geri grein fyrir stöðu nemenda samkvæmt námsskrá fags.
Við námsmat í bókstöfum er eftirfarandi matsviðmið notuð:
A

Nemandi býr yfir framúrskarandi hæfni, þ.e. nemandi stenst
öll viðmið og hefur yfir mun meiri færni að ráða en gert er ráð
fyrir hjá viðkomandi aldurshópi.

B+

Mjög góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námsviðs.

B

Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs.

C+

Nokkuð góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs.

C

Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs.

D

Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs.

Stjörnumerkt

Hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af
einstaklingsnámskrá nemandans.

A*B*C*D*

Ef bókstafur hefur stjörnumerkt tákn er nemandi með
einstaklingsnámskrá í faginu. Þeir nemendur sem hafa
einstaklingsnámskrá eru þeir nemendur sem fylgja ekki
bekkjarnámskrá.

Kynningarbæklingur fyrir foreldra nemenda í 8-10. bekk
Nánari upplýsingar um námsmat er að finna hér
VAL OG LIST- OG VERKGREINAR

Út frá áhersluþáttum námskrár skal hafa jafnvægi milli bóklegs náms og verklegs. Því er gert
ráð fyrir að allt að helmingur valbundinna stunda sé í list- og verktengdu námi. Í 8. - 10. bekk
er val nemenda hluti af áhugsviðsverkefnum þeirra og list- og verkgreinatímum. Þannig er
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reynt að tryggja að val nemenda fari að mestu eða öllu leyti eftir þeirra eigin áhugasviði.
Markmið áhugasviðsverkefna og vals innan list- og verkgeina er að virkja nemendur til þess
að fylgja eigin hugðarefnum og áhugamálum eftir á skipulegan hátt og bera ábyrgð á eigin
námi eins og kostur er. Hlutverk kennarans er á margan hátt að vera leiðbeinandi en þó að
hafa skýra vinnuáætlun og meta reglulega, á meðan á verkefni stendur, framgang þess.
Kennarinn á að vera hvetjandi fyrir nemandann og efla þrautseigu hans og lausnamiðun í
verkefninu hverju sinni.
Á yngri stigum velja nemendur sér viðfangsefni innan greina og stýra framsetningu eða
skilum á þeim viðfangsefnum. Innan list- og vergreina hafa nemendur mikil áhrif á val á
viðfangsefnum, aðferðum og úrlausnum. Þar er lögð áhersla á að nemendur geti fylgt eigin
hugðarefnum eins og kostur er.
SMIÐJUHELGAR

Fjórum sinnum á skólaárinu eru svokallaðar smiðjuhelgar þar sem nemendur og kennarar
unglingastiga í þrem skólum, Bláskógaskóla Laugarvatni, Bláskógaskóla Reykholti og
Kerhólsskóla, koma saman og dýpka þekkingu sína og hæfni í ýmsum greinum. Smiðjuhelgar
eru haldnar í hverjum skóla yfir veturinn alls í þrjú skipti. Nemendur óska eftir ákveðnum
viðfangsefnum til að dýpka þekkingu sína á og meðan annars hafa verið sett fram óskir um:
Bifvélavirkjun, bogfimi, forritun, landbúnaður, útivist, leiklist og kvikmyndasmiðja svo
eitthvað sé nefnt. Þetta verkefni hefur tekist vel til og er von um að haldi áfram að blómstra
og festast í sessi. Ánægja nemenda með samstarfið er mikil og sér í lagi sá þáttur er viðkemur
uppbroti í samverustundum í frítíma.
Fjórðu smiðjunni er bætt við í ár en hún mun vera ferð til Reykjavíkur. Þar er markmiðið að
nemendur geti sótt listviðburði og fari í skólaheimsóknir í framhaldsskóla. Smiðjan verður
unnin í samstarfi við námsráðgjafa.
Ef nemendur stunda tónlistarnám eða afreksíþróttir er möguleiki að fá það metið til
valgreina á unglingastigi.
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ÁÆTLANIR
MÓTTÖKUÁÆLTUN LEIK- OG GRUNNSKÓLA

Móttökuáætlun

Endurskoðað 2020
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Í Aðalnámskrá grunnskóla og í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að skólum beri
að hafa móttökuáætlun nýrra nemenda.
Móttökuáætlun er ætlað að auðvelda nýjum nemendum grunnskólans og foreldrum þeirra
upphaf skólagöngunnar. Mikilvægt er að skólinn afli fullnægjandi upplýsinga um nemendur og
að nemendur og foreldrar fái upplýsingar um samfélagið og þá þjónustu sem er í boði fyrir
barnið og foreldra.
Lögð er áhersla á mikilvægi þess að nemandinn og foreldrar finni að þau séu velkomin og að
samstarf og gagnkvæmt traust skapist á milli heimilis og skóla strax í upphafi. Áætlunin á að
leiða starfsfólk áfram í að afla upplýsinga um nemandann sem er að hefja skólagöngu og tryggja
að foreldrar fái fullnægjandi upplýsingar um skólastarfið í upphafi.

MÓTTAKA LEIKSKÓLABARNA

Eftir að umsókn um skólavist hefur verið skilað til skólastjóra fer af stað umsóknarferli.
Skólastjóri hefur samband við foreldra þar sem hann ræðir við foreldra um hvenær best sé að
hefja aðlögunarferli. Hægt er að hefja aðlögunarferli eftir að barn er orðið 12 mánaða.
Foreldrum er síðan boðið að koma með barnið og skoða aðstæður og kynnast skólanum. Þá fá
þau aðlögunarplan sem er skipulagt eftir vistunartíma barns og aldri. Þá fá foreldrar allar helstu
upplýsingar um komandi leikskóladvöl barnsins.
Helsta markmið aðlögunar er að:
•
•
•

foreldrar kynnist starfinu í leikskólanum og geti leitað eftir þeim svörum sem kvikna á
meðan á aðlögun stendur og kynnist örðu starfsfólki leikskólans.
Barnið finni fyrir öryggi og nái að mynda tengsl við kennara og börn á deildinni.
Aðlögun fer alltaf eftir þörfum hvers barns sem geta verið misjafnar. Hafa þarf í huga að
aðlögun getur tekið mis langan tíma þó að viðmiðun sé ein vika.

Mikilvægt er ef leikskólabarn kemur frá öðrum leikskóla að skólastjóri kalli eftir þeim gögnum
eða upplýsingum sem við á frá fyrri leikskóla.
MÓTTAKA NEMENDA Í 1. BEKK

Þar sem Bláskógaskóli Laugarvatni er samrekinn leik-og grunnskóli staðsettur í sama húsnæði
eru tækifæri til góðrar og farsællar móttöku á milli skólastiga miklar.
Nemendur í elsta árgangi leikskólans eru alls í 10 stundir á viku með nemendum í grunnskóla.
Einnig koma nemendur á yngsta stigi grunnskólans í leikskólann eina stund á viku og sínum
kennurum. Útinám og svokallaðar smiðjur eru skipulagðar með elsta árgangs leikskólans í huga
og því öflug samfella á milli skólastiga.
Kennarar á báðum skólastigum vinna náið saman í þeim teymum sem tilheyra fögunum.
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Skilafundur leikskólakennara og umsjónarkennara á yngsta stigi þar sem farið er yfir Tras og
Hljóm2 niðurstöður og líðan barns er á vori áður en formleg skólaganga barns hefst. Í upphafi
haustannar er foreldrum á yngsta stigi boðið á skólafærninámskeið þar sem farið er yfir það sem
viðkemur skólagöngu barnanna. Hlutverk foreldra og skóla kynnt og einnig viðfangsefni og
skipulag á yngsta stigi.
MÓTTAKA NÝRRA NEMENDA Í 2. – 10. BEKK

Mikilvægt er að nemandinn og foreldrar hans fái strax í upphafi jákvæða mynd af skólanum og
að foreldrum og nemendum finnist þeir velkomnir í skólann.
Þegar nýr nemandi er skráður í skólann er honum og foreldrum hans boðið að koma í
heimsókn í skólann. Skólastjóri tekur á móti þeim og kynnir skólastarfið, aflar upplýsinga um
verðandi nemanda (gátlisti fyrir móttökufund). Jafnframt er farið í kynningarferð um húsnæðið
og kennara kynna sig. Ef nemandinn byrjar á miðju skólaári þá heimsækir hann
umsjónarhópinn sinn og umsjónarkennara en hefji hann nám að hausti hittir hann
umsjónarkennara sinn fyrst.
Mikilvægt er að gott samband sé á milli heimilis og skóla. Umsjónarkennarar eru hvattir til að
hafa samband við heimili nýrra nemenda þegar ein til tvær vikur eru liðnar af skólatímanum. Þá
gefst tækifæri til að ræða líðan nemandans og upplifun hans og foreldra af skólanum.
Umsjónarkennari metur í samstarfi við foreldra hvort að þurfi frekari eftirfylgni með líðan
nemanda í nýjum skóla.
MÓTTAKA NEMENDA MEÐ ANNAÐ MÓÐURMÁL EN ÍSLENSKU

Umsjónarkennarinn þarf að undirbúa bekkinn undir komu nýja nemandans með því að kynna
nafn hans og í einhverjum mæli upprunamenningu hans og móðurmál. Slíkt stuðlar að virðingu
og áhuga og auðveldar nýja nemandanum að aðlagast nýju umhverfi og aðstæðum (gátlisti fyrir

umsjónarkennara).
Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af bakgrunni
þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að nemendur og foreldrar
þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf.
Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru
tungumáli (gátlisti fyrir móttökufund). Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara
nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi.

Grunnskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál
en íslensku sem hluta af skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli. Skólastjóri
metur þörf á túlkunarþjónustu við móttöku nemanda og foreldra.
MÓTTAKA NEMENDA Á VEGUM FÉLAGSÞJÓNUSTUNNAR
Í Bláskógaskóla Laugarvatni er lagt upp með að allir sem í skólann koma geti hafið skólagöngu svo fljótt sem unnt
er eftir að umsókn hefur komið um skólavist og að nemandi fái góða tilfinningu fyrir skólanum, skólastarfinu og
starfsfólki. Þegar fósturbörn eru skráð í skólann tekur við ákveðið ferli sem hefur það markmið að ýta undir
jákvæða upplifun nemandans af skólanum.
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Nemandi hefur ekki skólagöngu fyrr en allar upplýsingar um hann liggja fyrir, s.s. námsferill, mætingar,
hegðunarferli og fyrri úrræði. Í reglugerð um skólagöngu fósturbarna 7. Grein kemur fram að barnaverndarnefnd
skal sjá til þess að allar nauðsynlegar persónuupplýsingar um barn séu sendar með tryggilegum hætti til
viðtökuskóla eins fljótt og unnt er. Jafnframt skulu fræðsluyfirvöld í lögheimilissveitarfélagi veita upplýsingar um
fyrri skólagöngu barnsins og stuðningsþarfir.
Fyrsta daginn mætir nemandi með fósturforeldri/fósturforeldrum í skólann, hittir skólastjóra, umsjónarkennara,
aðra starfsmenn. Nemandi fær leiðsögn um skólann.
Umsjónarkennari undirbýr komu nemandans í bekkinn (gátlisti umsjónarkennara)
Á öðrum degi mætir nemandi með fósturforeldri/fósturforeldrum í skólann, hittir umsjónarkennara og
bekkjarfélaga. Situr eina til tvær kennslustundir. Viðvera fer eftir aldri og aðstæðum barnsins allt frá einni tveimur
kennslustundum í hálfan/heilan dag.
Stefnt skal að því að nemandinn hefji námið við skólann á þriðja degi. Ef umsjónarkennari/sérkennari telur þörf á
lengri undirbúningstíma en gefinn er hér að ofan getur hann óskað eftir því við skólastjóra eða deildarstjóra.
Að öðru leiti á almenn móttökuáætlun skólans við um fósturbörn (gátlistar fyrir móttökufund og gátlisti fyrir
nemendur með fötlun ef við á)

MÓTTÖKUÁÆTLUN NEMENDA MEÐ SÉRÞARFIR

Í 9. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 segir:

Auk almennrar móttökuáætlunar samkv. 16. gr. laga um grunnskóla skulu grunnskólar útbúa
móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir. Í slíkri áætlun skal m.a. gera grein fyrir samstarfi
innan skólans um skipulagi kennslunnar, aðbúnaði, aðstöðu, notkun hjálpartækja, skipulagi
einstaklingsnámskrá, kennsluháttum og námsmati, hlutverki umsjónarkennara, sérkennara og
annarra fagaðila innan skólans og samstarfi við foreldra. Tilgreina skal áform skólans um
stuðning við nemendur með sérþarfir. Nemendur hvattir til félagslegrar þátttöku og virkni í
skólasamfélaginu, svo sem í félagslífi og tómstundastarfi skólans. Í slíkri áætlun skal einnig gera
grein fyrir samstarfi við aðila utan skólans.

Umsjónarmaður sérkennslu leitar eftir að allar skýrslur frá sérfræðingum komi í skólann og eins
að fá upplýsingar frá þeim skóla/leikskóla sem barnið kemur frá (gátlisti vegna nemenda með
fötlun).
Umsjónarmaður sérkennslu í samvinnu við umsjónarkennara sér til þess að aðrir kennarar sem
koma að nemandanum fái viðeigandi upplýsingar um nemandann. Einnig að kynna nemandann
fyrir starfsfólki á starfsmannafundi.

Samstarf og skipulag kennslunnar, einstaklingsnámskrár, kennsluhættir og námsmat.
Skólastjóri/umsjónarmaður sérkennslu hefur umsjón með móttöku nemenda með sérþarfir í
skólann og ber ábyrgð á samstarfi við umsjónarkennara/leikskólakennara, sérkennara og
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foreldra, ef nemandi er í sérkennslu helming skólatíma síns er sérkennari valinn sem
umsjónarkennari barnsins.
Sérkennari og deildarstjóri í samvinnu við kennara og foreldra bera ábyrgð á gerð
einstaklingsnámskráa þar sem tekið er mið af greiningum/þroskamati viðkomandi nemenda,
óskum foreldra og mati starfsmanna á hverjum tíma. Í einstaklingsnámskrá skal koma fram í
hverju námsaðlögun nemandans felst (helstu námsmarkmið, námsaðstæður, námsefni og
námsmat). Kennslan getur farið fram með eða án stuðnings í almennum bekk, sérkennslu í
litlum hópi eða einstaklingskennslu utan bekkjar, það skal metið hverju sinni. Námsmat er til
þess að fylgjast með hvernig nemanda tekst að mæta markmiðum einstaklingsnámskrár og örva
nemendur til framfara. Vitnisburður getur verið bæði með bókstöfum og orðum en æskilegt er
að umsögn fylgi með til hvatningar og stuðnings. Nemendur með sérþarfir fá vitnisburð birtan
með svipuðum hætti og aðrir nemendur skólans, en þar kemur fram hver aðlögun þess er.

Notkun hjálpartækja
Ef nemandi þarf á hjálpartækjum að halda við nám sitt verður leitað allra leiða til að hafa þau
tiltæk til náms. Hér getur verið um að ræða tölvur, ýmis gagnvirk forrit, smáforrit og fl.

Stuðningur til félagslegrar þátttöku og virkni
Skólastjóri/sérkennari kynnir nemendur með sérþarfir fyrir starfsmönnum félagsstarfsins og
leiðbeinir þeim varðandi sérþarfir nemenda. Í vettvangsferðum og lengri ferðum s.s. ferðum í
skólabúðir er sérstaklega gætt að því að allir nemendur viðkomandi árgangs geti tekið þátt
miðað við sínar forsendur.

Aðbúnaður og aðstaða
Leitast er við að hafa fjölbreytt úrval námsgagna og nýta tölvur og tölvuforrit til náms. Leitast er
við að hafa námsumhverfi sem best verður á kosið hverju sinni.

Samstarf við aðila utan skólans
Samstarf er við Skóla-og velferðarþjónustu Árnesþings, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins,
Barna- og unglingageðdeildina og aðra þá sem vinna með viðkomandi börn. Skólastjóri,
umsjónarmaður sérkennslu, umsjónarkennari/leikskólakennari og stuðningsfulltrúi sitja
skilafundi og samstarfsfundi eftir þörfum. Umsjónarmaður sérkennslu tekur að sér formennsku
í þeim teymum sem eru mynduð vegna nemenda með sérþarfir. Samstarf við foreldra utan
teyma eru hefðbundin foreldraviðtöl, samskipti gegnum Mentor, með tölvupósti og/eða
símleiðis auk samstarfsfunda eftir þörfum
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FYLGISKJÖL
GÁTLISTI FYRIR MÓTTÖKUFUND

Upplýsingaöflun og upplýsingaveita
Bláskógaskóla á Laugarvatni til foreldra/forráðamanna

Móttökuteymi: Skólastjóri,umsjónarkennari/leikskólakennari
Um nemandann (á við bæði á leik og grunnskólastigi)
1.
Kynnið ykkur fyrirliggjandi gögn um nemandann.
2.
Hvernig fjölskyldugerð býr nemandinn við.
3.
Færni nemandans í öllum námsgreinum/tras listi í leikskólanum, eftir því sem hægt er.
4.
Félagsleg staða og færni nemandans – á hann vini á nýjum stað?
5.
Áhugamál, skapgerð, sterkar og veikar hliðar nemandans.
6.
Heilsufar nemandans, lyfjataka o.þ.h.
7.
Skólasaga nemandans, einkunnir og greiningargögn.
8.
Ef nemandi fékk stuðning í fyrri skóla þá hvers eðlis og hve mikinn.
9.
Hvort nemandinn hafi orðið fyrir áföllum.
10. Atvinna foreldra og lengd vinnudags.
11. Hefur nemandinn verið aðskilinn frá foreldrum og þá hversu lengi?
12. Kannið hvort ofnæmi, trú, viðhorf eða annað hafi áhrif á matarvenjur nemandans í skólanum.
13. Sýnið foreldrum staðsetningu íþrótta- og sundkennslu.
14. Spyrjið um sundfærni nemanda. (grunnskólastig)
15. Segið frá íþrótta- og sundfötum (nefnið handklæði). (grunnskólastig)
16. Upplýsið foreldra um reglur varðandi sturtu í íþrótta- og sundkennslu (grunnskólastig).
17. Hvaða íþróttir eða tómstundir hefur nemandinn iðkað (grunnskólastig).
18. Skyldur foreldra og skólasókn. Leggja skal áherslu á ábyrgð foreldra á mætingu nemandans og
tilkynningaskyldu ef um veikindi eða frí er að ræða (grunnskólastig).
19. Leggja skal áherslu á mikilvægi þess að mæta í foreldraviðtöl og á foreldrafundi.
20. Upplýsið foreldra um hefðbundnar samskiptaleiðir heimilis og skóla, s.s. fundi, símatíma, tölvupóst,
samskiptabók, skilaboðamöppu og Mentor.
21. Upplýsið um skólaráð og foreldrafélag.
22. Talið um heimanám og að það er mikilvægt að foreldrar aðstoði og fylgist með (grunnskólastig).
23. Ef um nemanda með fötlun er að ræða verður sett upp teymi sem hittist reglulega og sér um málefni
nemandans í skólanum. Upplýsið foreldra um þetta.

Um sveitarfélagið og skólann
1.
Áherslur skólans og markmið.
2.
Afhenda skal skóladagatal og stundaskrá – útskýrið stundatöflu ef þarf.
• Ræðið um nesti – hvað er leyfilegt að hafa með (grunnskólastig)
• Fara yfir hvað nemandinn þarf að hafa meðferðis í skólann – afhenda innkaupalista
• Ræðið um frímínútur/útiveru/útinám og hvernig nemandinn þarf að klæðast
3.
Útskýrið frídaga, skerta daga, starfsdaga og hefðir sem tengjast hátíðardögum, s.s. bolludegi og
öskudegi.
4.
Hafið gögn til reiðu er varða skólahald, skólasókn, skólareglur, starfsfólk o.þ.h. fyrir foreldra. Vísið á
upplýsingar á heimasíðu skólans.
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•

Upplýsið foreldra um hvernig þeir tilkynna forföll og biðja um frí.

• Kynnið Mentor ef þarf
• Mötuneyti skólans og hvað er í boði. Kynnið greiðslufyrirkomulag og verð.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kynnið foreldrum skólatíma/dvalartíma.
Kynnið lengda viðveru fyrir yngstu börnin, sé barnið á þeim aldri
Afhendið foreldrum netföng eða símanúmer þess starfsfólks eða kennara sem kemur til með að hafa
sem mest með nemandann að gera í upphafi skólagöngunnar.
Segið frá stefnu skólans, ART þjálfun, umgengni og skólareglum, þ.m.t. reglum um notkun farsíma.
Samstarf við aðra skóla, s.s. leikskólann Álfaborg, Bláskógaskóla á Laugarvatni, Kerhólsskóla og
Flúðaskóla og samstarf um Stóru upplestrarkeppnina.
Útivistarreglur barna og unglinga.
Félagslíf í skólanum (grunnskólastig).
Kynnið foreldrum annað barna- og unglingastarf hjá sveitarfélaginu, s.s. íþrótta- og tómstundastarf og
starf Tónlistarskóla Árnesinga.
Bendið foreldrum á hvert þeir geta leitað ef vandamál koma upp.
Kynnið foreldrum aðrar stofnanir í sveitarfélaginu og sýnið þeim hvar þær eru s.s. bæjarskrifstofur,
sundlaug, bókasafn, heilsugæsla, íþróttavellir, Tónlistarskólinn, félagsþjónustan, o.fl.
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GÁTLISTI FYRIR MÓTTÖKU FUND VEGNA NEMANDA MEÐ FÖTLUN

Móttökuteymi: Skólastjóri, umsjónarmaður sérkennslu, umsjónarkennari/leikskólakennari
Nemandi með fötlun:
Mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga ef nemandi er með skilgreinda fötlun eða alvarlega
námserfiðleika.
o Útskýra fyrirkomulag sérkennslu við skólann.
o Leita eftir samþykki foreldra fyrir því að fá skýrslur/upplýsingar frá fyrri skóla eða
leikskóla.
o Fá upplýsingar frá foreldrum um stöðu nemandans varðandi:
a. Máltjáningu og málskilning
b. Sjálfshjálp – klæðir nemandinn sig sjálfur – fer hann hjálparlaust á salerni
c. Matarvenjur
d. Námsfærni
e. Félagslega aðlögun
f. Helstu styrkleika og veikleika
g. Umbunarkerfi eða annað sem notað hefur með barninu
h. Þörf fyrir sjúkraþjálfun/iðjuþjálfun/talþjálfun
o i. Hversu sjálfbjarga hann er í sundi og íþróttum
o

Fá leyfi til að ræða um einkenni fötlunarinnar sem nemandi glímir við og þær leiðir
sem farnar eru til að koma til móts við einstaklinga með slíka fötlun. Ef foreldri er
tilbúið að kynna fyrir öðrum foreldrum á sameiginlegum fundum foreldra er það
mikilvægt.

o Ræða um tilhliðranir í skólastofu/matsal eða annars staðar ef þörf krefur.
o

Ræða um hvernig nemandinn fer milli skóla og heimilis ef þörf krefur.

GÁTLISTI FYRIR UMSJÓNARKENNARA
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Atriði til undirbúnings komu nýs nemanda
o undirbúa bekkinn fyrir komu nýs nemanda
o Það hjálpar nýjum nemanda að læra nöfn bekkjarfélaga ef myndir af nemendum eru
uppi með nöfnum þeirra fyrir neðan
o Kynna nýjan nemanda fyrir sérgreinakennurum og öðru starfsfólki
o Fá starfsfólk á útivakt til að fylgjast vel með nýjum nemanda í frímínútum
o

Finna nemendur innan bekkjarins sem vilja vera í vinateymi nýja nemandans fyrstu vikurnar.
o

Vinateymið er samsett af nemendum sem skiptast á um eftirtalin verkefni:
i. Fylgd á milli staða
ii. Leika í frímínútum
iii. Jafnvel leikið eftir skóla

o Athuga hvort nemandinn taki með sér skólabækur frá þeim skóla sem hann var í áður til
að sjá stöðuna og setja hann inn í verkefni.
2.

Ef um nemanda með íslensku sem annað mál er að ræða:

o Leitast við að kynna sér menningu og siði í því landi sem nemandinn er að flytjast frá
o Gera heimamenningu sýnilega með myndum frá landinu, fána og korti (hægt að biðja
nýja nemandann um myndir.)
o

Kynna sér kveðjur og algeng orð á móðurmáli nemandans.

o

Fá nemendur til að merkja helstu hluti í skólastofunni.

o

Ræða við bekkinn um leiðir til að kenna nýja nemandanum íslensku.

o

Leggja áherslu á að tala frekar íslensku en ensku við nýja nemandann.

o Fá bekkinn til að búa til orðabók með mikilvægum orðum og setningum sem geta nýst
nemandanum fyrstu dagana.
o

Leggja áherslu á að allir læri að skrifa og bera fram nafn nýja nemandans á réttan hátt.

o Leikir sem ekki reyna á tungumálið geta verið góð leið til að brjóta ísinn.
o Að auki eiga leiðir nefndar í fyrsta lið við.
3.

Ef um nemanda með fötlun er að ræða:

o Kynna nýjan nemanda fyrir sérgreinakennurum og öðru starfsfólki.
o

Kynnið fötlunina fyrir bekkjarfélögum í samráði við foreldra.

o Fá allt starfsfólk skólans til að fylgjast vel með nýjum nemanda í frímínútum/á útisvæði.
o Reynið að skipuleggja kennsluna á þann hátt að stuðningsaðili sem fylgir nemandanum
kynnist öðrum nemendum bekkjarins og aðstoði þá til jafns við umsjónarkennara.
o Að auki eiga leiðir nefndar í fyrsta lið hér við.
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ÁFENGIS- OG FÍKNIVARNAÁÆTLUN

FÍKNIVARNIR
Í Bláskógaskóla er unnið eftir fíknivarnaáætlun skólans sem tekur til almennra forvarna
s.s. gagnvart tóbaki, áfengi, öðrum vímuefnum og annars konar fíkn. Í þessari áætlun
verður fjallað um forvarnir innan skólans, viðbrögð skólans þegar upp kemur grunur eða
vitneskja um fíkn og góð ráð til foreldra.

FORVARNIR

Bláskógaskóla ber skylda til þess að fræða nemendur og miðla upplýsingum varðandi fíkn. Markmiðið
er að draga úr fjölda þeirra sem ánetjast reykingum eða öðrum vímuefnum sem og annarri fíkn.
Fræðslan fer fram með fjölbreyttum hætti og koma margir aðilar að þeirri fræðslu, svo sem kennarar,
námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og utanaðkomandi aðilar sem eru sérfræðingar á ákveðnum sviðum.

LEIÐIR
•
•
•
•
•
•
•

Að fræða nemendur um skaðsemi tóbaks, áfengis og annarra fíkniefna og afleiðingar af neyslu
þessara efna. Sömuleiðis að fræða um annars konar fíkn t.d. netfíkn.
Stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og heilbrigðum lífsstíl nemenda svo að nemendur verði betur færir um
að taka sjálfstæðar ákvarðanir án þess að láta undan félagslegum þrýstingi.
Leggja aukna áherslu á úrræði fyrir nemendur í áhættuhópum.
Hafa samvinnu við heimilin um forvarnir.
Fá gestafyrirlesara í heimsókn í skólann til að ræða við nemendur í tengslum við annað forvarnastarf
Námsráðgjafi starfar við Bláskógaskóla en hans hlutverk er að vera trúnaðarmaður nemenda, aðili
sem þeir geta leitað til og rætt við um sín persónulegu mál.
Hjúkrunarfræðingur hefur fasta viðveru í Bláskógaskóla og sinnir meðal annars forvarnarstarfi.

VIÐBRÖGÐ ÞEGAR UPP KEMUR GRUNUR EÐA VITNESKJA UM FÍKN

FERILL VÍMUEFN AMÁLA
1. Öll notkun tóbaks er bönnuð í og við skólann. Foreldrum er gert viðvart ef nemandi verður uppvís að
reykingum eða tóbaksnotkun. Hafi kennarar eða annað starfsfólk skólans grun um að nemandi sé
farinn að reykja eða nota tóbak eru foreldrar látnir vita um þann grun af umsjónarkennara eða
skólastjóra.
2. Ef sterkur grunur um neyslu áfengis eða fíkniefna nemanda vaknar er umsjónarkennara tilkynnt um
málið. Jafnframt hefur skólastjóri samband við foreldra viðkomandi nemanda og segir frá rökstuddum
grunsemdum og bendir foreldrum á hvert þeir geti leitað eftir aðstoð.
3. Ef staðfestur grunur liggur fyrir um neyslu nemanda á áfengi eða öðrum vímuefnum skal
umsjónarkennari, eða skólastjóri strax boða foreldra til fundar, kynna þeim málið og láta vita um
framgang málsins.
4. Málinu er vísað til nemendaverndarráðs.
5. Skólastjóri tilkynnir barnaverndaryfirvöldum skriflega um málið.
6. Skóli og barnaverndaryfirvöld vinna saman að framgangi máls.
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Stjórnendateymi og nemendaverndarráð sjá um öll mál sem tengjast vímuefnum og fíkn innan
skólans.

GÓÐ RÁÐ TIL FORELDRA

TÓBAK/ÁFENGI/VÍMUEFNI

Það sem getur ýtt undir vímuefnaneyslu barna:
•
•
•
•
•
•
•

Lélegt eða lítið sjálfstraust
Aðgerðarleysi bæði foreldra og skóla
Útivist eftir leyfilegan útivistartíma
Óæskilegar hópamyndanir
Reykingar
Aðgengi að áfengi
Eftirlitslaus unglingapartý
Forvarnir eru ekki bara fyrirlestur um tóbak, eiturlyf og aðra fíkn. Það felst einnig forvörn í því
að:

•
•
•
•

gefa sér tíma með barninu til að gera eitthvað skemmtilegt
hlusta á álit barnsins og hvetja það til að hafa sjálfstæð markmið og skoðanir
hvetja barnið til hvers konar heilbrigðrar tómstundaiðkunar
vera börnunum góð fyrirmynd.
Ef þig grunar að barnið þitt noti vímuefni, er mikilvægt að bregðast rétt við.

•
•
•
•
•
•
•

Það er eðlilegt að finna til vanmáttarkenndar og hræðslu, en í fæstum tilfellum er barnið í bráðri
lífshættu.
Haltu rósemi þinni. Ekki ráðast á barnið með ásökunum og æsingi því að þá er hætta á að þú missir
traust þess.
Ekki sökkva þér niður í sjálfsásökun. Það þarf ekki að vera að þú hafir brugðist í foreldrahlutverkinu.
Aflaðu þér upplýsinga um vímuefni. Þær má finna á bókasöfnum, á netinu, hjá forvarna- og
heilbrigðisaðilum.
Gerðu þér far um að kynnast vinum barnsins þíns. Vinahópur, lífsstíll og áhugamál barnsins segja
mikið um líkurnar á vímuefnanotkun.
Hafðu samband við aðra foreldra sem eru í svipaðri stöðu. Reynsla þeirra getur oft hjálpað mjög mikið.
Ef þér er sagt “ Það gera þetta allir” – eða – “það mega þetta allir” skaltu vera á varðbergi. Þeir sem
nota þessi orðatiltæki hafa sjaldnast rök fyrir skoðun sinni. Orðatiltækin duga einungis á foreldra sem
láta ekki skynsemina ráða eða þora ekki að hafa sjálfstæðar skoðanir.
Það sem getur minnkað hættu á að ánetjast fíkniefnum.

•
•
•
•

Samvera með foreldrum.
Stuðningur, aðhald, agi og skýrar reglur.
Jákvætt viðhorf til skóla og góð frammistaða í námi.
Vinahópurinn.
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•
•
•
•
•

Tómstundastarf, t.d. íþróttir, tónlistarnám, skátastarf o.fl.
Góð samvinna foreldra og skóla.
Foreldrar samræmi útivistarreglur á skólakynningarfundum á haustin.
Að foreldrar séu vel upplýstir um forvarnir og uppeldismál almennt.
Regluleg fræðsla um fíkn og varnir gegn henni.

AÐVÖRUNARMERKI UM VANLÍÐAN HJÁ UNGU FÓLKI

Líkamleg einkenni
•
•
•
•

áhugaleysi á eigin útliti t.d. klæðnaði eða hreinlæti
minnkandi matarlyst
óvæntir sjúkdómar, slys eða verkir
breyting á svefnvenjum
Tilfinningaleg einkenni

•
•
•
•
•
•
•

áhugaleysi, uppgjöf eða vonleysi
kvíði, spenna, álag
þreyta, aukin svefnþörf
skyndilegir erfiðleikar í sambandi við einbeitingu / rökhugsun
sektarkennd og samviskubit
miklar skapsveiflur og skapbrestir
einangrun eða minnkandi ánægja af félagslegum samskiptum
Hegðunarleg einkenni

•
•
•
•
•
•
•
•

versnandi árangur í skóla
minnkandi áhugi á tómstundamálum, svo sem íþróttum
sjálfseyðileggjandi hegðun
aukin vímuefnaneysla
ögrandi lífsstíll t.d. klæðnaður sem táknar dauða eða vímuefni
áhugi á hljómlist með textum sem fjalla um þunglyndi, vímu eða dauða
áhugaleysi um eigur sínar
andfélagsleg hegðun t.d. þjófnaðir eða árásir

HVERT ER HÆGT AÐ LEITA ÞEGAR VANDI ST EÐJAR AÐ?

Í Bláskógaskóla er starfandi námsráðgjafi sem bæði foreldrar og börn geta leitað til varðandi nám og
líðan sem og erfiðleika tengdum fíkn. Námsráðgjafi getur hlustað, gefið góð ráð og bent á næstu skref.
Sömuleiðis er starfandi hjúkrunarfræðingur í skólanum sem gott getur verið að ræða við. Gott getur
verið að leita að upplýsingum og fræðslu á netinu.

GÓÐAR VEFSÍÐUR
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foreldrahus.is
forvarnir.is
samanhopurinn.is
umhuga.is
abyrgspilun.is
saft.is
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BETRI SAMSKIPTI - EINELTISÁÆTLUN

Betri samskipti
-Eineltisáætlun-

Endurskoðuð september 2020

Hornsteinn í góðu og árangursríku skólastarfi er að öllum innan skólans líði vel. Það er því
mikilvægt að í starfi skólans geti hver einstaklingur unnið á eigin forsendum og þroskast og
dafnað á sinn hátt með sína reynslu í farteskinu í góðum samskiptum við aðra innan
skólasamfélagsins. Það er mikilvægt að við útskrift úr grunnskóla standi nemendur lífsglaðir,
sterkir og ánægðir. Samskipti eru mikilvægur þáttur í skólastarfi. Samskipti á milli þeirra aðila
sem mynda skólasamfélagið, nemendur, foreldra og starfsfólk skólans þurfa að einkennast af
gagnkvæmri virðingu og skilning.
Mikilvægt er að stuðla að fyrirbyggjandi aðgerðum í skólastarfinu til að koma í veg fyrir að
samskiptavandi sem einelti er eigi sér stað. Þeir þættir sem skólinn leggur sérstaka áherslu á
að vinni gegn því eru:

•
•
•
•

ART félagsfærni þjálfun
Öflug og leiðandi gæsla í frímínútum og matsal
Rætt reglulega um samskipti nemenda á kennarafundum.
Frammistöðumat sem foreldrar og börn vinna saman og meta þætti í skólastarfi.

Skilgreining á einelti
Einelti er þegar einstaklingur verður margendurtekið og á afmörkuðu tímabili
fyrir aðkasti á einhvern hátt frá einum eða fleiri aðilum. Einelti getur birst á
margan hátt:
•
•
•
•
•

Félagslegt einelti, barnið er skilið útundan í leik, barnið þarf að þola
svipbrigði, augngotur, þögn eða algert afskiptaleysi.
Andlegt einelti, barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir
algerlega geng réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu
Líkamlegt einelti, gengið er í skrokk á barninu.
Munnlegt einelti, uppnefni, stríðni eða niðurlægjandi athugasemdir.
Hvíslast er á um barnið, flissað og helgið.
Rafrænt einelti, neikvæð og skaðleg skilaboð um eða til einhvers sem
er komið áleiðis í gegnum: tölvupóst, facebook, sms, Youtube,
spjallrásir, eða aðra samskiptamiðla. Teknar eru myndir og birtar á
netinu og sendar með síma eða öðrum tækjum.

Ef grunur vaknar um einelti er mikilvægt að vísa því til umsjónakennara. Málið
skal tekið til meðferðar eftir eineltisáætlun.

Eineltisteymi Bláskógaskóla Laugarvatni:
Umsjónarmaður sérkennslu
*Umsjónarkennari þolanda
*Umsjónarkennari geranda
Umsjónarmaður félagsstarfs
Skólastjóri

*Ef umsjónarkennari er bæði með þolanda og geranda er sá kennari sem á mest samskipti við
nemanda á eftir umsjónarkennara kallaður til.

Aðgerðaáætlun ef grunur um einelti vaknar.
1. Ef grunur um einelti vaknar er umsjónarkennari látinn vita. Skólastjóri fær upplýsingar
frá umsjónarkennara og saman meta þeir hvort eineltisteymi sé kallað saman.
2. Ef talið er að málið fari á næsta stig og eineltisteymið er kallað saman er rætt við
þolanda og geranda, foreldra/forræðismenn og aðra sem veitt geta upplýsingar um
málið. Mikilvægt er að meta hvort grípa eigi til aðgerða strax og gæta að því að öryggi
þolanda sé tryggt. Meta hvort þurfi að auka gæslu og eftirlit. Talað er við foreldra
þeirra sem eineltið beinist að og síðan við foreldra geranda.
3. Starfsfólk skólans er upplýst um málið og allir eru vakandi fyrir aðstæðum og hegðun
þeirra sem um ræðir.
4. Umsjónarkennari á í nánu sambandi við forráðamenn og sér um skráningar á fundum
og á málsatvikum.
5. Eineltisteymi metur hvort þarft er að hafa samband við sérfræðinga skólaþjónustu
Árnesþings vegna málsins.
6. Þolandi og gerandi frá skiplagðan stuðning og aðhald í ákveðin langan tíma eftir
atvikið frá sitt hvorum aðilanum innan eineltisteymisins. Mikilvægt er að skoða hvort
bekkurinn þurfi einnig sérstakan stuðning.
7. Foreldrar eða skólar geta óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs (www.gegneinelti.is) sem
starfar á ábyrgð mennta-og menningarmálaráðuneytis ef ekki tekst að finna viðunandi
lausn innan skóla eða sveitarfélags.
8. Ákvörðun um úrvinnslu er tekin á grundvelli niðurstaðna og í samráði við málsaðila og
eru þeir upplýstir um niðurstöðuna í samráði við foreldra málsaðila.
9. Eineltisteymið fylgir málum eftir í allt að 6 mánuði.
10. Málinu lokað með formlegum hætti.

Ráðleggingar til foreldra
Ræðið reglulega við börnin ykkar um líðan þeirra. Það er mikilvægt fyrir börn
að vita að þau geta sagt frá og að á þau sé hlustað. Ef foreldrar eru vör við
breytingar á líðan yfir lengri tíma er mikilvægt að fylgja því eftir og leita
lausna.

Sjá nánar um einelti:

http://www.gegneinelti.is/
http://www.kolbrunbaldurs.is/
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INNGANGUR
Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að hver skóli geri sér áætlun um öryggismál og slysavarnir. Ekki eru
gefnar nákvæmar leiðbeiningar vegna þessara áætlana en skólunum gefnar frjálsar hendur með nálgun. Árið
2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneyti út handbækur um velferð og öryggi barna í leikskólum og
grunnskólum, áætlun þessi er unnin með hliðsjón af þeim handbók:
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2014/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf
http://www.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_grunnskola_2014.pdf

FORVARNIR OG FRÆÐSLA
Lögð er áhersla á það við alla starfsmenn skólans að þeir kynni sér öryggis og slysavarnaráætlun skólans sem og
viðeigandi handbækur. Allir starfsmann fara reglulega á skyndihjálparnámskeið, annað hvort hjá viðurkenndum
aðilum og framvísa þá skírteini þar um eða á námskeið sem að skólinn skipuleggur og heldur reglulega. Það
þarf að gera að minnsta kosti annað hvert ár. Starfsmenn eru þannig í stakk búnir til að sinna minniháttar
slysum sem að upp kunna að koma í starfinu bæði hjá nemendum og samstarfsfólki.

REGLULEG FRÆÐSLA OG ÆFINGAR
Allir starfsmenn fá fræðslu á hverju ári í öryggismálum og viðbrögðum við slysum. Þetta er gert með því að rifja
upp öryggisáætlanir skólans, halda reglulegar rýmingaræfingar og skoða aðra ferla sem í gildi eru. Hugað er að
þeim nemendum og mögulega starfsmönnum sem að þjást af bráðaofnæmi og viðbrögð rifjuð upp og æfð með
hlutaðeigandi starfsmönnum. Farið er yfir sjúkrakassan og innihald hans yfirfarið og annað sem að mikilvægt er
að þekkja skil á.

ÖRYGGISFERLAR OG VIÐBRAGÐSÁÆTLANIR
Skólinn er með virkar öryggisáætlanir enda kveðið á um það í Aðalnámskrá grunnskóla. Þær áætlanir sem eru í
gildi eru:
•
•
•
•
•
•
•

Áætlun um viðbrögð við áföllum
Rýmingaráætlun
Öryggis og slysavarnaráætlun
Fíkniefna og áfengisvarnaráætlun
Eineltisáætlun
Jafnréttisáætlun
Umbótaáætlun

Farið er yfir þessar áætlanir á hverju ári og þær endurskoðaðar, rýndar og samþykktar. Mikilvægt er að allir
starfsmenn taki virkan þátt í þessari vinnu.

Auk áætlananna starfar við skólann öryggisnefnd í samræmi við lög um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum.
Nefndin tekur á starfi og starfsaðstæðum starfsmanna skólans.
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Góð samskipti foreldra og skóla eru grundvallaratriði þegar tryggja þarf öryggi barna.. Þar sem foreldrar og
skóli bera sameiginlega ábyrgð á öryggi barnsins á leið í og úr skóla er mikilvægt að kynna fyrir foreldrum hvaða
öryggisreglur gilda í skólanum og hvernig heimilið og skólinn geta hjálpast að við að framfylgja þeim til að
tryggja börnum hámarksöryggi. Mikilvægt er að setja upplýsingarnar á heimasíðu skólans og fjalla um
öryggismál og viðbragðsáætlanir í skólanámskrá.
Eftirfarandi atriði er mikilvægt að kynna fyrir foreldrum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skólareglur skólans.
Aðferðir skólans við að tryggja jákvæðan skólabrag og öryggi nemenda.
Viðbrögð í skóla ef barn hlýtur minniháttar meiðsli og hvað talin eru minniháttar meiðsli.
Viðbrögð í skóla ef barn verður fyrir ofbeldi af einhverju tagi innan eða utan skóla eða hlýtur alvarleg
meiðsli á skólatíma.
Upplýsingar um nemanda vegna slysa og bráðaveikinda.
Tryggingar skólans ef barnið slasast – hver ber kostnað.
Þeir ferlar sem unnið er eftir þegar slys verður.
Þeir ferlar sem unnið er eftir eftir í kjölfar slyss.
Fyrirkomulag öryggismála í skólanum og í öllu starfi hans.
Örugg aðkoma gangandi og hjólandi barna að skóla.
Öryggi í akstri skólabíla.
Örugg aðkoma foreldra sem aka börnum í skóla.
Öryggi í ferðalögum skólabarna.
Vinnureglur skólans varðandi ofbeldi og einelti.
Viðbrögð við náttúruvá – almannavarnir.
Starf skólahjúkrunarfræðings – skólaheilsugæslu.

Í upphafi hvers skólaárs er mikilvægt að minna foreldra á ákveðin öryggisatriði svo sem öryggi barna á leið í og
úr skóla hvort sem þau ganga, hjóla eða eru keyrð í skólann í einkabíl eða í skólabíl.

ÖRYGGI Í SKÓLANUM
Huga þarf að öllum aðbúnaði nemenda og starfsfólks í skólanum og annarstaðar þar sem að nám og kennsla
fer fram. Þetta er gert í samræmi við lög og reglugerðir þar um. Huga þarf að ýmsum atriðum s.s. aðbúnaði,
hljóðvist, búnaði og námsgögnum sem og ferðum og skipulagi. Stuðst er við áðurnefnda handbók þegar þessi
atriði eru könnuð.
Eftirfarandi lög og reglugerðir eru hafðar til hliðsjónar:
Húsnæði og skólalóðir skulu uppfylla kröfur laga um grunnskóla, nr. 91/2008, reglugerðar um búnað
skólahúsnæðis og skólalóða, nr. 657/2009, aðalnámskrár grunnskóla, laga um aðbúnað, hollustuhætti og
öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, reglugerðar um öryggi leikvallartækja og leiksvæða og eftirlit með þeim, nr.
942/2002 ásamt reglugerð um vélar og tæknilegan búnað, nr. 1005/2009 og Vinnuumhverfisvísi Vinnueftirlits
ríkisins um skóla þar
sem við á. Einnig ber að uppfylla kröfur heilbrigðis- og byggingaryfirvalda til slíkra mannvirkja. Húsnæði,
skólalóð og allur aðbúnaður þarf að vera þannig úr garði gerður að unnt sé að ná markmiðum laga um
grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. Er þar sérstaklega átt við að nemendum og starfsfólki skóla sé búið
öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem skapar öryggi og vellíðan svo sem varðandi hentugan húsbúnað,
hljóðvist og lýsingu, fjölbreytni í náms- og leikaðstöðu og annan búnað.
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Mikilvægt er að starfsfólk stundi fyrirbyggjandi aðgerðir og sé meðvitað um þá hættu í nánasta umhverfi sem
nemendum getur stafað af svo sem af tækjum og tólum og sjái fyrir þær hættur sem hugsanlega geta komið
upp.
Ganga þarf úr skugga um að ekki leynist hættur í umhverfi nemenda sem valdið geta slysum og því er
mikilvægt að allt umhverfi sé eins öruggt og hægt er. Æskilegt er að reynt sé að koma í veg fyrir eins mikið og
hægt er og gera áhættumat.

Stjórnendur meta hverju sinni hversu margir starfsmenn þurfa að vera til staðar bæði í skólahúsnæðinu og á
skólalóð. Ef starfsfólk þarf að bregða sér frá er mikilvægt að annað starfsfólk sé látið vita.

Við skipulag og framkvæmd vinnuumhverfis og vinnuaðstæðna í skólastofum skal taka mið
af Vinnuumhverfisvísi Vinnueftirlits ríkisins ásamt öðrum þeim vinnuumhverfisvísum, lögum og reglugerðum
sem þar er getið. Í verkmenntastofum skal sérstaklega hugað að öryggiskröfum um vélar, tæknilegan búnað,
efnisnotkun, loftgæði og loftræstingu og aðgengi að fyrstu hjálp og taka mið af reglugerð um vélar og
tæknilegan búnað, nr. 1005/2009.

Hávaði hefur ekki einungis áhrif á heyrn og nám. Þekkt er að hávaði veldur streitu og getur haft aðrar
neikvæðar afleiðingar á andlega og líkamlega líðan barna. Til að meta áhrif hávaða á nám og líðan nemenda í
skólum er mikilvægt að við reglulegar kannanir á líðan nemenda í skólum sé spurt sérstaklega út í hljóðvist og
vinnuaðstæður barna. Mikilvægt er að mælingar séu miðaðar við börn og unglinga og taki sérstakt tillit til
heyrnar- og hljóðnæmni þeirra sem og þeirrar starfsemi sem fram fer í skólanum. Mikilvægt er að miðað sé við
þau skilyrði sem þarf til þess að börn geti tileinkað sér nám. Ekki er nóg að miða við þau mörk hávaða sem
beinlínis skemma heyrn. Mikilvægt er að allur búnaður sé keyptur með góða hljóðvist í huga. Á vef
umhverfisstofnunar eru leiðbeiningar um hljóðvistarkröfur í umhverfi barna þar sem meðal annars má finna
góð ráð gegn hávaða í umhverfi barna. Taka skal mið af viðmiðum í Vinnuumhverfisvísi Vinnueftirlits ríkisins
varðandi hávaða.

Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands hafa gefið út handbókina Kennsluumhverfið hlúum að rödd og hlustun sem nýta má við skipulagningu skólastarfs og umhverfis.

Á matmálstíma, þegar heitur matur er á borðum, er mikilvægt að hugað sé að öryggi nemenda. Ef boðið er
uppá heitar súpur eða annan heitan vökva fyrir börn þarf að gæta þess að ekki hellist yfir þau eða þau brenni
sig á annan hátt. Mikilvægt er að setja reglur um öryggi í matmálstímum til að koma í veg fyrir brunaslys.

Bókaskápar og hillur á að festa við vegg óháð hæð. Ganga þarf frá öryggi þeirra á viðeigandi hátt t.d. með því
að setja festingar á skápana sem auðvelt er að losa. Sé um varanlega staðsetningu slíkra innanstokksmuna að
ræða á að koma fyrir festingu á veggjum. Slíkur frágangur er mikilvægur í tilvikum jarðskjálfta og ekki síst ef
barn klifrar upp á skáp. Æskilegt er að velja skilrúm sem eru stöðug eða festa þau við vegg eða gólf.
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Öll húsgögn á hjólum geta verið varasöm en þau eru valtari en hefðbundin húsgögn þrátt fyrir þyngd þeirra.
Húsgögn á hjólum eiga einnig að vera föst við vegg eða gólf með festingum sem auðvelt er að losa og festa
aftur.

Slyshætta getur fylgt útidyrahurðum í skólum. Ganga þarf úr skugga um að hurðapumpa sé á
útidyrahurð og að eftirlit sé með því að pumpan virki eins og til er ætlast.
Klemmuvarnir eiga að vera á öllum hurðum þar sem börn á yngsta stigi dvelja og þær þarf að yfirfara reglulega.
Mikilvægt er að opnanleg fög séu með öryggislæsingu. Öryggislæsingin þarf að stilla með þeim hætti að
gluggaopið verði ekki meira en 9 sm. Í sumum byggingum eru gluggar notaðir sem neyðarútgangar. Opnanlegu
fögin á þeim eru stór og verða að hafa læsingu sem auðvelt er að opna ef koma þarf fólki út úr brennandi húsi
en vera þó þannig úr garði gerð að yngri börn geti ekki opnað hana.
Í byggingum með gluggum sem ná niður á gólf og aðgengi barna að þeim er auðvelt skal setja öryggisgler.
Gardínubönd geta vafist um háls barna. Gardínum með snúru eða perlukeðju, t.d. rúllugardínur og
rimlagardínur, sem notuð eru til að draga þær upp eða niður skal ganga þannig frá að snúran skapi ekki hættu
fyrir börn.

Hitastýrð blöndunartæki, með heitu vatni sem að hámarki verður 38°C, eiga að vera á öllum
handlaugum í skólum og í sturtum/handsturtum til að koma í veg fyrir að börn brenni sig á heitu vatni.

Bil á milli rimla má ekki vera meira en 89 mm. Það sama gildir um bil á milli gólfa og handriða. Opið í opnum
þrepum má ekki vera meira en 89 mm.
Gæta þarf að því að þrep séu ekki hál. Gæta þarf vel að því að ekki sé notað efni á gólf sem veldur hálku.
Handrið eiga að vera fyrir börn jafnt sem fullorðna. Lágmarkshæð handriða er 120 cm. Handrið eiga að vera
með lóðréttum pílum til að hindra klifur.

Við hönnun og frágang salerna skal taka mið af byggingarreglugerð, nr.112/2012 og reglugerð um
hollustuhætti, nr. 941/2002.

Í skólaeldhúsum er mikið af hættulegum hlutum, s.s. ýmis tæki til matreiðslu og beittir hnífar, því þarf að vera
hægt að loka eldhúsinu. Í skólum, þar sem opið er inn í eldhús eða nemendur eiga þangað erindi sem hluta af
sínu námi, á að ganga þannig frá tækjum og tólum að þeir geti ekki skaðast af þeim.
Öll eiturefni og önnur hættuleg efni skulu geymd í læstri geymslu og gengið þannig frá þeim að nemendur hafi
ekki aðgang að þeim nema undir eftirliti kennara.
Mikilvægt er að starfsfólk þekki aðvaranir á umbúðum. Lista yfir merkingar eiturefna er að finna á vefsíðu
Umhverfisstofnunar.
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Ef plöntur eru í skólanum ber að ganga úr skugga um að þær séu ekki eitraðar.

Samkvæmt byggingarreglugerð, nr. 112/2012 skulu vera lekastraumsrofar (lekaliðar) í öllum
byggingum. Lekastraumsrofi er öryggisbúnaður sem kemur í veg fyrir rafmagnslys. Rík krafa er gerð til
rafmagnstækja og öryggis þeirra. Ef tækin brotna eða rafmagnssnúrur þeirra trosna er mikilvægt að slíkt sé
lagað.
Flestar innstungur eru með öryggislæsingu sem kemur í veg fyrir að börn geti stungið hlutum inn í þær og
þannig fengið rafstraum. Ef innstungur brotna eða losna frá vegg er nauðsynlegt að gera við þær strax.

Fara skal þannig með eld, eldfim efni og önnur hættuleg efni að engin hætta sé á því að eldsvoði eða tjón af
völdum mengunar geti af því hlotist. Æskilegt er að banna alla notkun kerta í skólum. Í allri umgengni við opinn
eld skal sýna aðgát og ekki skal skilja logandi kerti eftir eftirlitslaus meðan starfsmaður víkur frá. Kveikjarar og
eldspýtur skulu geymdar í læstum hirslum.

Við val á námsgögnum og leikföngum verður að hafa í huga að þau hæfi aldri og þroska þeirra barna sem þau
eru ætluð. Mikilvægt er að skoða viðvörunarmerkingar vel og fara eftir þeim leiðbeiningum sem fylgja
leikfanginu. Leikföng og leiktæki skulu uppfylla kröfur reglugerðar um öryggi leikfanga og hættulegar
eftirlíkingar nr. 408/1994 og vera CE merkt. Starfsfólk skóla skal framkvæma reglubundið eftirlit með
námsgögnum og leikföngum samkvæmt gátlista sem skólinn útbýr.

Leikföng sem ætluð eru börnum yngri en 14 ára eiga að vera CE merkt. CE merking vöru gefur til kynna að
varan uppfylli þær lágmarkskröfur um öryggi og heilsuvernd sem settar eru fram í Evróputilskipunum sem gilda
hér á landi. CE merkið er ekki öryggis- eða gæðastimpill heldur til staðfestingar á því að leikfangið uppfylli
kröfur sem gerðar eru til framleiðslunnar samkvæmt CE staðli.

Skólastjóri og íþróttakennarar skulu gæta fyllsta öryggis nemenda á þeirra vegum. Skólastjóri skal fara yfir
öryggismál í íþróttakennslu með íþróttakennurum skólans og skulu þeir vinna samkvæmt öryggishandbók
þessari ásamt reglum um öryggi í íþróttahúsum.
Íþróttakennari skal ganga frá öllum búnaði á öruggan hátt og yfirfara salinn áður en kennsla hefst og fjarlægja
hluti sem mögulega geta valdið slysum. Gæta skal sérstaklega að því að gengið sé frá öllum mörkum þannig að
þau geti ekki dottið yfir börn.
Ef íþróttakennari biður nemendur að aðstoða sig við að ná í búnað eða ganga frá honum er
mikilvægt að hann tryggi að örugglega hafi verið gengið rétt frá áður en börnin fara í
búnaðargeymslu.
Æskilegt er að íþróttakennari ráðleggi nemendum og foreldrum um réttan fatnað og skó sem hæfa
íþróttakennslunni.
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Í sundkennslu á vegum grunnskóla skal fara eftir reglugerð frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu um
hollustuhætti á sund- og baðstöðum, nr. 814/2010 og Öryggishandbók fyrir sund og baðstaði. Sundkennarar,
sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu ávallt gæta þess í samvinnu við starfsfólk sund og baðstaða að nemendur
fari ekki að laug á undan þeim. Sundkennarar, sundþjálfarar og leiðbeinendur skulu aldrei víkja frá laug fyrr en
allir nemendur eru farnir inn í búnings- eða baðklefa.
Þau varúðaratriði sem laugarverðir eiga að fylgja gilda einnig fyrir kennara og þjálfara nemenda.
Í 15. grein reglugerðarinnar stendur: „Starfsmenn sem sinna laugargæslu, sundkennarar og
sundþjálfarar skulu hafa náð 18 ára aldri og standast hæfnispróf árlega samkvæmt III. viðauka.
Prófskírteini skulu vera starfsmönnum heilbrigðiseftirlits aðgengileg. Nánari upplýsingar um
hæfnispróf starfsmanna er að finna á vefsíðu Umhverfisstofnunar.
Skólastjóri ber ásamt sundkennara ábyrgð á að reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og
baðstöðum og Öryggishandbók fyrir sund og baðstaði sé framfylgt. Það skal tekið fram að þó að reglugerðin
geri miklar kröfur til rekstraraðila ber sundkennarinn fyrst og fremst ábyrgð á öryggi nemenda. Sundkennari
má því aldrei víkja frá nemendum meðan á kennslu stendur. Í öllum sundlaugum þar sem skólasund fer fram
skal vera virkt samstarf sundkennara og öryggisgæslu sundlaugar um öll öryggisatriði er snúa að skólasundi.
Í laugum sem ekki hafa laugarverði vinnur skólastjóri að gerð öryggisferla í samvinnu við
sundkennara.

Um öryggi á skólalóðum gildir reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim nr.
942/2002. Reglugerðin tekur á öllum þáttum er lúta að öryggi barna.
Ekki má staðsetja leiksvæði þar sem ætla má að börnum geti stafað hætta eða ónæði af umhverfinu svo sem
frá umferð, vegna fallhættu eða hættu á drukknun. Aðkoma að svæðinu fyrir gangandi, hjólandi og eftir
atvikum akandi vegfarendur skal vera þannig að ekki skapist óþarfa hætta á og við leiksvæðið.
Hafa skal í huga:
• Að börn geti ekki hlaupið beint út af leiksvæði þar sem umferð er.
• Að tryggja þarf góða lýsingu á leiksvæðum.
• Haga skal frágangi á grindverki á lóð skólans þannig að börnum stafi ekki hætta af.
• Við framkvæmdir og viðhald leiksvæða skal taka tillit til eðlis starfseminnar.
Umferð vélknúinna farartækja er bönnuð á leiksvæðum utan þess sem nauðsyn krefur svo sem vegna viðhalds
eða endurnýjunar tækja og búnaðar.
Á heimasíðu Umhverfisstofnunar er öryggisvísir leiksvæða sem gagnlegt er fyrir skólastjóra og rekstraraðila að
kynna sér.

Meta þarf hverju sinni hversu margir starfsmenn þurfa að vera til staðar í frímínútum og ferðum á vegum
skólans. Ef starfsfólk á útivakt í frímínútum þarf að bregða sér frá er mikilvægt að annað starfsfólk sé látið vita.
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Í kringum skóla og á öllum leiðum að skóla, hvort heldur er frá bílastæði, gönguleið eða hjólastígum, þarf lýsing
að vera jöfn, heildstæð og kröftug en ekki blindandi. Lýsing þarf að taka mið af öllum notendum. Æskilegt er að
birta á umferðarleiðum milli bygginga og lóða vera nægjanleg til að allir aldurshópar geti athafnað sig óhindrað
og af fullu öryggi. Þar sem gert er ráð fyrir umgengni almennings ætti að taka tillit til heildaráhrifa þannig að
tryggt sé að hvergi verði staðbundin, ófullnægjandi birtuskilyrði sem skapað geti slysahættu. Skipta þarf strax
um perur og lagfæra ljós sem bila.
Ef girðingastaurar, ljósastaurar og hlið eru úr járni, t.d. galvaniseruð, þarf að mála þá upp í 1,5 m hæð því
annars er hætta á að börn geti fest við þá tungu eða fingur í frosti. Gagnlegt getur verið að mála alla ljósastaura
í áberandi lit til að sjónskertir sjái þá.

Huga ber að því að ruslaskýli, tunnur og gámar, sem eru staðsett upp við skólabyggingar, geta haft ákveðna
hættu í för með sér svo sem brunahættu vegna íkveikju í rusli og fallhættu ef börn nota það sem tröppur til að
komast upp á byggingar.

Mikilvægt er að við grunnskóla séu hjólastandar þannig að börn geti gengið frá hjólum sínum á öruggan hátt.
Hjólastandar þurfa að vera staðsettir þar sem ekki er hætta á að fólk falli um þá, helst nokkrum metrum frá
inngangi. Mikilvægt er að merkja svæðið í kringum þá þannig að sjónskertir einstaklingar sjái þá.

Þegar barn byrjar í skóla þarf að kynna foreldrum/forráðamönnum barnsins aðkomu umferðar að skólanum.
Slíkt dregur úr líkum á að hætta skapist vegna umferðar á álagstímum.
Mikilvægt er að allir sem erindi eiga í skóla komist þangað á öruggan hátt gangandi, hjólandi og/eða akandi.
Þess skal gætt að umferð akandi, gangandi og hjólandi vegfarenda sé aðskilin eins og hægt er.
Æskilegt er að bílastæði við skóla sé staðsett við skólabygginguna og merkt sérstaklega fyrir
starfsfólk og foreldra. Gangbrautir skulu merktar þannig að sá sem ekur inn á bílastæðið sjái hvar þær eru.
Nauðsynlegt er að taka á hraðakstri við skóla með bættri hönnun umferðarmannvirkja og liðsinni lögreglu.
Æskilegt er að sem flest börn gangi eða hjóli í skólann en þannig skapast minni hætta af umferð ökutækja við
skólann. Mikilvægt er að kynna árlega öruggar göngu- og hjólaleiðir og ábyrgð foreldra á öryggi barna á leið í
og úr skóla. Ávallt skal gæta öryggissjónarmiða í þessum efnum. Æskilegt er að skólinn hafi frumkvæði að því
að hvetja börn til að nota hjálm við hjólreiðar. Á vef samgöngustofu eru upplýsingar um öryggisbúnað vegna
hjólreiða.
Þar sem ekki er séraðkoma bíla með aðföng er mikilvægt að fara yfir hvar hentugast er að bílar komi að
skólahúsnæðinu án þess að ógna öryggi barna. Kynna þarf fyrir bílstjórum eða merkja vel bestu og öruggustu
leiðina fyrir þá til að koma með aðföng í skólann. Æskilegt er að aðstæður séu skipulagðar þannig að stór
ökutæki þurfi ekki að aka afturábak á skólalóð eða þar sem vænta má barna.

Tröppur, rampar og handrið eiga að uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar, nr. 112/2012. Æskilegt er að
handrið sé við allar tröppur. Ef brotnar upp úr þrepum eða þau losna þarf að gera við þau strax.
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Mikilvægt er að huga að hálkuvörnum í kringum skóla. Skýr verkaskipting þarf að vera á meðal starfsmanna
sveitarfélaga hvað hálkuvarnir varðar. Áður en starfsemi hefst í skólanum þarf að vera búið að hálkuverja.
Sama gildir um snjómokstur.
Þar sem því verður við komið ættu gönguleiðir að skólabyggingum að vera hálkuvarðar t.d. með hita undir
gangstéttum/göngustígum. Ef ekki er hiti undir gangstéttum/göngustígum er mikilvægt að rekstraraðili sjái til
þess að leysa þann vanda með söltun eða sandburði. Æskilegt er að rekstraraðili geri leiðbeiningar um
hálkuvarnir í samvinnu við skólastjóra. Ganga þarf úr skugga um að þær séu virkar.
Bílastæði geta oft verið mjög hál og því mikilvægt að gerðar séu sambærilegar ráðstafanir þar.

Leikvallatæki þurfa að uppfylla kröfur reglugerðar um öryggi leikvallatækja og svæða og eftirliti með þeim nr.
942/2002.
Í reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim nr. 942/2002 kemur fram að:
• Fylgja þarf leiðbeiningum framleiðenda um viðhald á leikvallatækjum.
• Rekstraraðili er ábyrgur fyrir að framkvæma reglubundið eftirlit með leikvallatækjum.
• Innra eftirlit skal framkvæma samkvæmt gátlista og í því skal vera slysaskráning. Í innra eftirliti þarf að
tilgreina til hvaða úrbóta skal grípa þegar frávik verða frá ákvæðum reglugerðarinnar og hvenær úrbótum var
lokið. Mælt er með að innra eftirlit sé hluti af gæðahandbók.
• Ábyrgðaraðili innra eftirlits gerir rekstraraðila viðvart um það sem aflaga fer og bendir á
nauðsynlegar úrbætur. Rekstraraðili gerir nauðsynlegar úrbætur eða tekur leikvallatæki úr
notkun.
Á heimasíðu Umhverfisstofnunar má finna upplýsingar og handbækur um skoðanir á ástandi
leiksvæða og leikvallatækja. Þar eru einnig tillögur að gátlistum fyrir reglubundið eftirlit með
leikvallatækjum.

MINNIHÁTTAR SLYS OG ÁVERKAR

Minniháttar slys og áverkar eru skilgreind þannig að ekki þarf að leita til læknis. Skrámur,
blóðnasir, marblettir og aðrar skeinur teljast til minniháttar óhappa enda gengið út frá því að
gera megi að þessum áverkum með búnaði úr sjúkrakassa í skólanum.
Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn. Stjórnin felst í
eftirfarandi þáttum:
•

Hugað er að þeim slasaða og metið hvort kalla þurfi á aðstoð eða hvort nemandinn
geti farið inn inn á skrifstofu þar sem gert er að sárum hans.
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Kallað eftir hjálp ef þurfa þykir (sjá áætlun um meiriháttar slys).

Á skrifstofu skólans metur sá er þar er á vakt hvort leita eigi með hinn slasaða til
hjúkrunarfræðings eða stjórnanda. Sé hjúkrunarfræðingur ekki við skal kalla eftir
skólastjórnanda sem tekur þá við stjórn.
Gert er að sárum nemandans og metið hvort nemandinn geti tekið þátt í skólastarfinu það sem
eftir er dagsins. Haft er samband við foreldra viðkomandi barns og þeir upplýstir um málið og
þeir beðnir um að sækja barnið ef þurfa þykir.
Sá starfsmaður er fyrstur kom að slysinu eða hjúkrunarfræðingur/skólastjórnandi þarf að fylla
út slysaskráningarblað og láta umsjónarkennara viðkomandi nemanda vita af slysinu og til
hvaða aðgerða hafi verið gripið.
Hafi nemandi orðið fyrir höfuðhöggi skal láta foreldra vita strax og næstu skref ákveðin í
samráði við þá þar sem heilahristingur kemur oft ekki í ljós fyrr en eftir nokkra klukkutíma.
Eftirlit skal haft með nemandanum þar til hann er kominn í hendur foreldra eða annarra þeirra
sem hafa umsjón með barninu.
ALVARLEG SLYS

Alvarlega slys eru þau slys þar sem aðkoma læknis er nauðsynleg. Til alvarlegra slysa teljast
t.d. brunasár, beinbrot, andlitsáverkar, tannskemmdir, þung höfuðhögg, tognanir, bakáverkar
eða innvortis meiðsl/þung högg á kvið.
Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn á vettvangi þar til
skólastjórnendur og/eða skólahjúkrunarfræðingur koma. Stjórnin felst í því að:
•

Vera yfirveguð/aður og bregðast fumlaust og örugglega við aðstæðum.

•

Beitið fyrstu hjálp og látið hringja í 112/sjúkrabíl ef um alvarlegt slys er að ræða.

•

Yfirgefið ekki þann slasaða, sendið heldur eftir aðstoð.

•

Kalla til skólastjórnanda/skólahjúkrunarfræðing (ef er á staðnum)

•

Hlúa að hinum slasaða eftir því sem hægt er. Teppi og sjúkragögn eru varðveitt hjá
ritara, skólahjúkrunarfræðingi og í íþróttahúsi.

•

Gerið ráðstafanir til að vísa öðrum nemendum frá vettvangi.

Skólastjórnendur sjá til þess að þegar sé haft samband við foreldra og þeim gert viðvart um
slysið. Þurfi nemandi að fara með sjúkrabíl á slysadeild fer starfsmaður með honum í bílnum
ef foreldrar eru ekki til staðar. Starfsmaður skal bíða með nemandann hjá lækni eða á
slysadeild þar til foreldrarnir koma. Starfsmaður skal greina foreldrum frá atvikinu á eins
hlutlausan og nærgætinn hátt og hægt er og beina þeim spurningum til heilbrigðisstarfsmanna
sem honum er ekki unnt að svara.
Umsjónarkennarar viðkomandi nemanda skulu hið fyrsta vera upplýstir um málið og ræða
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þeir við samnemendur hans. Mikilvægt er að ræða málið á eins hlutlausan og nærgætinn hátt
og mögulegt er og að svara spurningum nemenda eins skýrt og hægt er.
EFTIRMÁLI SLYSS Í SKÓLANUM:

• Skólastjórnendur safna staðreyndum um slysið.
• Ef slys verður í skólaferð sjá umsjónarmenn ferðarinnar um að safna staðreyndum um slysið
og upplýsa skólastjórnendur jafnóðum um gang mála.
• Skólastjórnendur virkja áfallaráð ef þurfa þykir.
• Skólastjórnendur tilkynna foreldrum viðkomandi nemenda um atburðinn.
• Farið yfir staðreyndir málsins með kennurum og starfsfólki skólans.
• Skólastjórnendur í samráði við áfallaráð ákveða hvernig tilkynna skal foreldrum nemenda
um slysið.
• Áfallaráð ásamt umsjónarkennurum ræða við og vinna með nemendum sem tengjast málinu.
SKÝRSLUGERÐ VEGNA SKÓLASLYSA, VINNUSLYSA OG ÁRÁSA

Skólahjúkrunarfræðingur hefur hjá sér sérstök eyðublöð sem fylla á út þegar um skólaslys á
nemendum er að ræða. Sá kennari/starfsmaður sem er vitni að slysinu fyllir út eyðublaðið
með skólahjúkrunarfræðingi sem varðveitir það.
Þegar alvarleg slys verða, t.d. beinbrot, tannbrot, augnáverkar, skaði í andliti skal kalla til
lögreglu vegna skýrslutöku.
Tilkynna skal til Vinnueftirlits öll vinnuslys/árásir sem valda fjarvistum starfsmanns einum
degi fram yfir slysa-/árásardag
Í þeim tilvikum sem sér á starfsmanni vegna árásar skal atvikið skráð á sérstakt eyðublað sem
er í vörslu skrifstofustjóra skólans.
SLYSAVARNIR

• Til þess að vita hvernig bregðast skuli við slysum, er æskilegt að starfsfólk skólans sæki
námskeið í skyndihjálp annað hvert ár.
• Í skólanum hanga uppi veggspjöld um skyndihjálp – skoðið þau og bendið nemendum á að
kynna sér efni þeirra.
• Starfsfólk skal gera það sem í þess valdi stendur til að lagfæra slysagildrur en láta húsvörð
vita eða skólastjórnendur ef um mikla eða flókna framkvæmd er að ræða.
HANDBÓK UM VELFERÐ OG ÖRYGGI BARNA Í GRUNNSKÓLUM

Menntamálaráðuneyrið hefur gefið út handbækur um velferð og öryggi barna í leikskóla og
grunnskóla Þessar handbækur voru gefinar út 2014.
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Barn slasast
Alvarlegt slys

Minniháttar meiðsl
Slysaskýrsla gerð og
geymd hjá skólastjóri.

Skólastjóri,
umsjónarkennari/hópstjóri láta
foreldra vita.

Hringja í 1-1- 2

Leikskólastjóri/umsjónarkennari/hópstjóri hefur
samband við foreldra

Kennari sem var fyrstu á vettvang hlúir að barninu ásamt
umsjónarkennara/starfsmanni. Aðrir starfsmenn og börn haldið frá slysstað.

Barn flutt í sjúkrabíl í fylgd kennara

Samráðsteymi ræðir við starfsfólk og börn er tengjast málinu
Teymi skrifar skýrslur og lýkur málinu.
Ef fjölmiðlar hafa samband vegna slyss þá er vísað á skólastjóra
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JAFNRÉTTISÁÆTLUN

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008 ber öllum
fyrirtækjum og stofnum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun.
Markmið og tilgangur með lögunum er að koma á og viðhalda jafnrétti, hæfileikum og færni
karla og kvenna og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Sett er fram
áætlun með mælanlegum og tímasettum markmiðum svo að áætlunin þjóni tilgangi sínum.
Í Grunnskólalögum nr. 91/2008 og Aðalnámskrá frá árinu 2011 er áhersla lögð á jafnrétti
kynjanna og mannréttindi. Lögð er áhersla á að bæði kynin njóti sömu stöðu til náms,
þátttöku í samfélaginu og atvinnulífi. Skólinn setur sér markmið í kennslu, námi og
stafsháttum að komið sé í veg fyrir mismunun m.a. vegna uppruna, trúarbragða, kyns og
kynhneigðar.
Jafnrétti á að vera saman tvinnað í leik og starfi nemenda og starfsfólks, því þurfa þessir
aðilar að starfa saman í þeirri trú að ekkert hamli starfsánægju þeirra. Jafnréttisáætlun
Bláskógaskóla Laugarvatni tekur mið af nemendum annars vegar og starfsfólki hins vegar.
Mikilvægt er að starfið mótist og taki mið af jafnrétti með mismunandi hæfileikum
einstaklinga í huga. Haft er að leiðarljósi að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi á
hæfileikum og færni. Gagnkvæmt traust, jákvæði og uppbyggileg samskipti móta góðan
skólabrag.
Jafnréttisáætlun Bláskógaskóla Laugarvatni er kynnt fyrir þeim sem koma að skólastarfinu.
Áætlunina má finna á heimasíðu skólans og í skólanámskrá.

Starfsmenn
Jafnréttisáætlun Bláskógabyggðar leggur áherslu á að jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum
samfélagsins og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum karla og kvenna innan
sveitafélagsins. Bláskógabyggð vinnur að því að jafna áhrif kvenna og karla á vettvangi
sveitafélagsins, vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns og gera
bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.
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Karlar og konur skulu njóta jafnréttis í launum fyrir jafn verðmædd störf. Allir hafi tækifæri á
endurmenntun og starfsþjálfun. Ásamt jöfnum möguleikum á stöðuhækkun og
stöðubreytingum. Allir starfsmenn eiga að geta komið skoðunum sínum á framfæri og
virðing skal borin fyrir ólíkum skoðunum.

Nemendur
Í lögum um jafna stöðu og rétt karla og kvenna eru ákvæðin skýr um að á öllum skólastigum
skulu nemendur fá fræðslu um jafnréttismál. Í fræðslunni skal leggja áherslu á að búa bæði
kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu jafnt í fjölskyldu – og atvinnulífinu. Mikilvægt er að
leggja áherslu á að drengir og stúlkur eigi sem mestu og jafnasta möguleika í leik og starfi.
Mikilvægt er að fræðslan leggi áherslu á að nemendur læri að þekkja tilfinningar sínar og tjá
þær. Í vinnu nemenda skal öllu jafna verða lögð áhersla á jafnrétti og lögð skal sérstök
áhersla á að nemendur rækti með sér samkennd, tilfinningar, lífsgildi og virðingu fyrir
skoðunum annarra með tillit til ólíks aldurs, kyns, fötlunar, kynhneigðar, litarháttar,
menningu, trúarbragða, tungumáls, fjölskylduaðstæðna eða uppruna. Nemendur hafi
jafnrétti að leiðarljósi í öllum samskiptum við aðra jafnt samnemendur og starfsfólk.

Aðgerðaráætlun-nemendur
Tímasetning

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Skólaárið 20202021

Nemendur í 1.10.bekk taki
reglulega þátt í
skólastarfinu og
þannig er tryggt að
rödd þeirra fái að
heyrast um þær
áherslur sem þeir
vilja sjá í
skólastarfinu.

Í upphafi skólaárs
skipuleggur
nemendaráð ásamt
umsjónarkennurum á
unglingastigi
fyrirkomulag vetrarins
og setur niður
viðburði og
tímasetningar t.d.
nemendaþing.

Umsjónarkennari
ásamt
skólastjórnendum

September 2020

Skólaárið 20202021

Að nemendur fái
fræðslu um
jafnréttismál og
þau séu undirbúin
undir þátttöku í

Umsjónarkennara
setja í kennsluáætlun
sína áætlun um

Umsjónarkennari

Skólaárið 20202021
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samfélaginu,
fjölskyldu og
atvinnulífi.

jafnréttisfræðslu
vetrarins.

Nemendur á
miðstigi fái fræðslu
um jafnrétti
kynjanna. Klám og
klámvæðingu
ásamt hættum á
netinu.

Fá fyrir lestra um
efnið t.d. frá F-you, Fme

Nemendur á
miðstigi og
unglingastigi fái
sérstaka fræðslu
um birtingamyndir
staðalímyndar
karla og kvenna í
fjölmiðlum og á
netinu.

Umræður á
starfsmannafundum
um jafnréttisáætlun
og hvernig starfsfólk
styður sig við hana.
Styðja starfsfólk til
umhugsunar og
meðvitundar um
hvernig rætt er við
nemendur, hvernig
kennslan fer fram og
hvaða námsgögn eru
notuð hverju sinni

Umsjónarkennara

Skólaárið 20202021

Umsjónarkennara

Skólaárið 20202021

Foreldrar fái sömu
fyrirlestra til að geta
betur átt í umræðum
við kennara.

AÐFERÐAÁRÆTLUN – STARFSFÓLK
Tímasetning

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Alltaf

Konum og körlum
er starfa í
Bláskógaskóla
Laugarvatni skulu
greidd jöfn laun og
njóta sömu eða
jafnverðmæt störf.

Launalistar,
yfirvinnugreiðslur og
viðbótarlaun vegna
ákveðinna verkefna eru
skoðuð reglulega með
tillit til kyn
starfsmanna.

Skólastjóri og
launafulltrúi

Reglulega yfir
skólaárið

Skólastjórnendur

Reglulega yfir
skólaárið

Komi í ljós mismunur
skal leita leiða við að
leiðrétta mismuninn.
Alltaf

Konur og karlar
hafa jafnan rétt til
að sækja um laus

Störf innan skólans eru
auglýst án kynferðis.
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störf innan
Bláskógaskóla
Laugarvatni. Hafa
skal í huga að
kynjahlutfallið hjá
starfsmönnum sé
sem jafnast eins og
frekast sé unnt.

Bæði kyn hvött til að
sækja um öll störf en ef
um jafnhæfa
umsækjendur er að
ræða skal að jafnaði
ráða það kyn sem á
hallar í
starfsmannahópnum.

Tryggt skal að
konur og karlar
sem vinna
sambærileg störf
njóti sömu
möguleika til
starfsþjálfunar, og
endur- og
símenntunar eða
sambærilegrar
menntunar til þess
að auka hæfni í
starfi.

Allir starfsmenn hvattir
til að sækja sér
menntun og þjálfun
sem nýtist í starfi og
upplýstir um þau tilboð
sem berast skólanum.

Alltaf

Starfsfólki
Bláskógaskóla
Laugarvatni er gert
kleift að samræma
starf sitt og
fjölskyldulíf með
því að líta til
sveigjanleika þegar
vinna er skipulögð.

Vinnutími settur niður
með starfsfólki þar sem
sveigjanleiki er til
staðar.

Skólastjórnendur

Reglulega yfir
skólaárið

Alltaf

Ráðstafanir gerðar
til að koma í veg
fyrir að starfsfólk
Bláskógaskóla
Laugarvatni verið
fyrir kynferðislegri
eða kynbundnu
áreiti á vinnustað.

Fræðsla fyrir starfmenn
um kynbundna og
kynferðislegt áreiti.
Gerð skal
viðbragðsáætlun
hvernig bregðast skal
við komi slíkt mál upp.

Skólastjórnendur

Haust

Starfsmenn upplýstir
hvert skal leita verði
þeir fyrir eða vitni að

4

Viðbrögð við áföllum

September 2020
kynbundnu eða
kynferðislegu áreiti.
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INNGANGUR
Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að hver skóli geri sér áætlun um viðbrögð við áföllum. Skólinn hefur komið
upp áfallaráði sem að sinnir viðbrögðum og stýrir aðgerðum.
Áætlun skólans er leiðarvísir um rétt viðbrögð við slysum eða alvarlegum áföllum sem upp geta komið. Markmið
með áfallaáætlun er m.a.:
✓
✓
✓
✓

Skýra verkferla þegar upp koma áföll eða slys.
Vekja starfsfólk til umhugsunar og umræðna um viðbrögð vegna ýmis konar áfalla.
Hvaða atburðir eða áföll eru líkleg til þess að kalla fram áfallastreitu eða sorgar viðbrögð.
Starfsfólk skólans verður betur í stakk búið til að bregðast fumlaust og ákveðið við þegar áföll verða.

Lögð er áhersla á að allt starfsfólk skólans kynni sér þessa áætlun hið fyrsta. Í september ár hvert er áætlunin
yfirfarin og endurbætt.
Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneyti út handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum og
grunnskólum í þær er vísað hér í áætlun skólans. Áætlun þessi er unnin með hliðsjón af þeirri handbók:
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2014/Oryggishanbok_leikskola_2014.pdf
http://www.samband.is/media/skolamal/Oryggishanbok_grunnskola_2014.pdf

1. REGLUR ÁFALLARÁÐS
Í áfalla ráði situr skólastjóri sem er jafnframt ábyrgðaraðili ásamt tveimur starfsmönnum úr grunnskóladeild og einum
úr leikskóladeild. Til þess að áfallaráðið geti brugðist ákveðið við er talið heppilegra að í það veljist fólk sem hefur
einhverja þekkingu og/eða áhuga á viðfangsefninu. Eins og koma fram í inngangi þá er áætlunin endurmetin í
september ár hvert og kynnt á starfsmannafundi.
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2. HLUTVERK ÁFALLARÁÐS
Hlutverk áfallaráðs Bláskógaskóla Laugarvatni felur í sér að gera vinnuáætlun svo bregðast megi hratt og örugglega
við þegar áföll hafa orðið s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram
áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. Þá sinnir ráðið hlutverki nemendaverndarráðs samkvæmt þar að lútandi
reglugerð.
Lykilhlutverk áfallaráðs felst í að móta skýra vinnuáætlun þar sem eftirfarandi atriði koma skýrt fram:

•
•
•

Hver sinnir hvaða hlutverki.
Í hvaða röð.
Hvernig beri að bregðast við í hverju tilviki fyrir sig.

Lykilatriði er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra
sem hlut eiga að máli hverju sinni

Hlutverk áfallaráðs fellst einnig í því að sjá til þess að allt starfsfólk fái fræðslu er tengist því hvernig bregðast skuli
við áföllum og einkennum áfallastreitu hjá börnum. Það sér einnig um að kennarar og annað starfsfólk skólans hafi
kost á stuðningi og hjálp. Skólastjóri er tengiliður við fjölmiðla.

3. ÁFALLARÁÐ BLÁSKÓGASKÓLA LAUGARVATNI
Í áfallaráði sitja:
✓
✓
✓
✓
✓

Elfa Birkisdóttir, skólastjóri – símanúmer 868-3035
Guðmundur Finnbogason aðstoðarskólastjóri
Gróa Linddís Dal kennari
Ragnheiður Hilmarsdóttir ritari/frístund
Brynja Hjörleifsdóttir leikskóladeild

Aðstoðarfólk sem áfallaráð getur leitað til:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sálfræðingur á Skólaþjónustu Árnesþings
Kennsluráðgjafar Skólaþjónustu Árnesþings
Heilsugæslulæknir/hjúkrunarfræðingur
Prestur
Lögreglan
Almannavarnir
Félagsráðgjafi Skólaþjónustu Árnesþings
Aðrir starfsmenn Bláskógaskóla og Bláskógabyggðar

4. VINNUÁÆTLUN
Áfallaráð fundar að jafnaði tvisvar á önn. Sé þess þörf getur skólastjóri eða aðrir meðlimir áfallaráðs kallar saman
ráðið t.d. ef nemandi, starfsmaður, forráðamenn eða systkini nemenda verða fyrir alvarlegum áföllum sem geta verið
af völdum:
✓
✓
✓
✓
✓

Dauðsfalla
Slysa
Alvarlegra og/eða langvarandi veikinda
Líkamsárása
Náttúruhamfara
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Skilnaður foreldra
Misnotkun
Barnaverndarmál
Fósturmissir
Eignamissir
Annars sem samkvæmt mati áfallaráðs veldur áfalli hjá nemanda/eða starfsmanni

Áfallaráð heldur nákvæmar skýrslur yfir fundi sína og viðbrögð í hverju máli. Ávallt skal fylla út slysaskýrslu þegar
slys ber að höndum.

Viðbrögð áfallaráðs miðast alltaf við aldur og aðstæður hverju sinni.

4.1. FYRSTU VIÐBRÖGÐ
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Skólastjóri eða staðgengils hans er tilkynnt um áfallið.
Starfsmaður er beðin um að tilkynna alltaf skólastjóra ef slys eða dauðsfall verður, hvort sem um er að ræða
hjá honum sjálfum, barni í leikskólanum eða aðstandanda.
Skólastjóri leitar staðfestingar hjá viðkomandi eða aðstandendum.
Skólastjóri kallar áfallaráð ávallt saman.
Áfallaráð hittist, metur ástandið og skipuleggur framhaldið s.s. hver úr áfallaráðinu sér um að styðja
viðkomandi ef óskað er eftir því og bendir á lesefni, sérfræðinga eða annarra eftir þörfum. Hugsanlega gæti
starfsmaður sem hefur upplifað líkan atburð hjálpað viðkomandi og veitt stuðning. Ekki endilega einhver
úr áfallaráði.
Skólastjóri leitar heimildar hjá viðkomandi eða aðstandendum hans um að fjallað verði um málið.
Samráð er haft við þann sem hlut á að máli hverju sinni. Reynt verður að tilkynna um atburðinn eins fljótt
og hægt er.

4.2. AÐGERÐIR ÁFALLARÁÐS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Athuga hvort málið snertir nemendur á fleiri en einni deild/skólastigi.
Ákveða verkaskiptingu.
Hringja í aðstoðarfólk.
Tilkynna málið til barnaverndaryfirvalda ef þess gerist þörf. Mikilvægt er í málum sem að snerta yfirvöld
að nefndarmenn fundi ekki einir með aðilum málsins. Ávalt skal halda nákvæmar fundargerðir og skrár
yfir samskipti.
Sjá um að almenn tilkynning berist til starfsfólks.
Athuga hvort og hvernig eigi að upplýsa aðra starfsmenn skólans, foreldra og börn.
Með fundi, bréfi (sjá fylgiskjöl) og/eða heimsókn sérfræðings til okkar.
Vera alltaf í samráði við foreldra með áframhald stuðning/aðgerðir. Hvernig útskýra þau fyrir barni sínu.
Trúarbrögð – lífssýn o.s.frv.
Sjá til þess að starfsfólk fái stuðning.
Huga að því hvernig á að haga næsta degi í leikskólanum/grunnskólanum
Á áfallanámskeiðum er talað um að koma vinnustaðnum í sama horf sem fyrst. Muna að taka tillit til
aðstæðna og einstaklinga hverju sinni. Ekkert tilfelli er eins og því sjaldan hægt að bregðast við með sama
hætti.
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,,Ég þekki ekki allar staðreyndir.“

Er mjög kurteisileg setning til að svara forvitni annarra
ef við erum spurð um atburð.

Munið að við erum bundin þagnarskyldu.
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5. ÁFÖLL
Í þessum hluta verður farið yfir áföll sem geta hent. Taka skal fram að listinn er ekki tæmandi sem og viðbrögðin.
Hafa skal í huga aðstæður hverju sinni.
Þegar áföll dynja yfir okkur er nauðsynlegt að þekkja sín mörk og viðbrögð en einnig að viðurkenna og að
vera til taks. Hér eru nokkur atriði varðandi hugmyndir og túlkun starfsmanna
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vera heiðarlegur – sjálfsskoðun verður að fara fram þ.e. gera sér grein fyrir viðbrögðum sínum – þora að
láta aðra starfsmenn vita hvernig bregst ég sjálf/ur við áfalli.
Einstaklingar bregðast mismunandi við (aldur, fyrri reynsla). Hvað treystir maður sér til.
Gæta þess að vera eðlileg/ur og einlæg/ur.
Taka tillit til einstaklings, sumir eiga erfitt með snertingu.
Forðast ekki viðkomandi.
Sýna rósemi og vera til staðar.
Hlusta – ekki koma með sögur frá sjálfum sér. Geta greint á milli hvenær maður er hlustandi eða er að
veita ráðgjöf.
Vera í núinu, spyrja ekki um framtíðaráform. (Ætlar þú að selja húsið, hvað ætlar þú að gera núna?)
Aðgát skal höfð í nærveru sálar.
Virða skoðanir og hvernig fólk talar um þann sem dáinn er.
Forðist að dæma hagi eða hátterni syrgjanda, hver hefur sitt göngulag í sorginni. Sorgin birtist með ólíkum
hætti og skýtur stundum upp kollinum öllum að óvörum. (mjög góður bæklingur ,,Sorg og
sorgarviðbrögð“)

5.1. NEMENDUR
Eftirfarandi hluti tekur á áföllum sem geta hent nemendur skólans.
5.1.1. ALVARLEG VEIKINDI OG/EÐA LANGVINNIR SJÚKDÓMAR
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tilkynning berst til skóla og tryggt að upplýsingar komist til áfallaráðs og þeirra sem á þurfa að halda.
Skólastjóri hefur samband við heimilið og býður þá aðstoð sem er í valdi skólans að veita.
Áfallaráð eða sá hluti áfallaráðs sem er skipaður starfsfólki skólans ákveður hvernig taka skuli á málinu og
metur hvernig eigi að upplýsa aðra nemendur.
Starfsfólki og nemendum er greint frá því ef nemandi þarf að vera langdvölum í burtu frá skóla vegna
alvarlegra veikinda. Viðhalda má tengslum við leikskólann í gengum tölvupóst eða símleiðis allt eftir óskum
foreldra.
Deildarstjóri/umsjónarkennari viðkomandi deildar ræðir við og vinnur með nemendum sem tengjast
málinu allt eftir aðstæðum hverju sinni.
Áfallaráð meta það í samráði við fjölskyldu hins veika hvaða stuðning sé æskilegt að veita frá skólanum.
Sýna aðstæðum virðingu án þess að velta sér upp úr þeim, m.a. geta samnemendur og starfsfólk skólans
sent kveðjur.

5.1.1.1.
✓

✓
✓

ÞEGAR NEMANDI KEMUR AFTUR Í SKÓLANN

Undirbúa þarf starfsfólk og nemendur undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar
hann kemur aftur í skólann, en það getur auðveldað nemandanum endurkomuna.
Tölvuforritið skype hefur reynst vel til að hjálpa til við endurkomu barna. Þar getur barnið
sem hefur verið fjarverandi fylgst með skólastarfinu í gegnum tölvu. Það auðveldar líka
undirbúning á endurkomu og opnar umræður fyrir þá nemendur sem fyrir eru.
Deildarstjóri/umsjónarkennari ásamt aðila úr áfallaráði ræða við nemandann og aðstandendur
hans áður en hann kemur og hlusta eftir því hvernig honum líður og hverju hann kvíðir.
Deildarstjóri/umsjónarkennari veitir viðkomandi nemanda sérstaka athygli næstu vikur.
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5.1.2. ALVARLEGT SLYS Á NEMANDA
Tekið er á alvarlegum slysum á nemanda sem verða á skólatíma eða fyrir utan hann. Athuga handbók um velferð
og öryggi barna í skólanum.
5.1.2.1.
ALVARLEG SLYS SEM VERÐA Í SKÓLANUM
✓ Verði alvarlegt slys á nemanda á skólatíma skal hafa samband við forráðamenn sem allra fyrst
✓ Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við.
✓ Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur sem tengjast málinu.
✓ Ef aðrir nemendur hafa tengst slysinu þarf að sinna þeim sérstaklega og hafa samband heim til
þeirra
✓ Skólastjóri skal gæta þess að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða misvísandi
upplýsingar um neinn þátt málsins. Áríðandi að ná sambandi við alla foreldra hvort sem hringt
er eða sendur tölvupóstur.
✓ Ef um alvarlegt slys er að ræða er haldinn fundur með starfsfólki skólans þar sem farið er yfir
staðreyndir málsins.
✓ Sýni fjölmiðlar áhuga, er skólastjóri eða staðgengill hans eini tengiliður við þá. Allir aðrir skulu
vísa á hann varðandi allar upplýsingar sem gefa á.

5.1.2.2.
SLYS SEM VERÐA UTAN SKÓLATÍMA
✓ Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við
✓ Starfsfólki, nemendum og foreldrum er tilkynnt um slysið.

5.1.2.3.
NÆSTU DAGAR
✓ Tryggja að upplýsingastreymi verði til skólans en það er afar mikilvægt.
✓ Stjórnendur/umsjónarkennarar/hópstjórar komi upplýsingum til nemenda og starfsfólks.
✓ Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, m.a. geta nemendur og starfsfólk
sent kveðjur.

5.1.2.4.
ÞEGAR NEMANDI KEMUR AFTUR Í SKÓLANN
✓ Undirbúa þarf starfsfólk og nemendur undir það hvernig taka skuli á móti nemandanum þegar
hann kemur aftur í skólann, en það getur auðveldað nemandanum endurkomuna.
✓ Aðili úr áfallaráði ræðir við nemandann og aðstandendur hans áður en hann kemur í skólann
og hlusta eftir því hvernig honum líður og hverju hann kvíðir.
✓ Hópstjóri/umsjónarkennari veitir viðkomandi nemanda sérstaka athygli næstu vikur.

5.1.3. ANDLÁT NEMANDA
Áfallaráð kallað saman auk sóknarprests á stuttan fund þar sem fólk skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu
viðbrögð skólans. Taka þarf tillit til hvernig andlát ber að, s.b. langvarandi veikindi.

5.1.3.1.

HVERNIG SKAL BREGÐAST VIÐ

Bera skal allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og hafa þá með í ráðum frá upphafi.

✓
✓

Gæta skal sérstakrar nærgætni við náin skyldmenni hins látna, nemendur skólans eða
starfsmenn í öllum viðbrögðum áfallaráðs.
Stjórnendur og aðilar úr áfallaráði tilkynna andlátið. Starfsfólk skólans kallað saman. Mikilvægt
er að allir fái fregnina samtímis.
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Umsjónarkennari/deildarstjóri tilkynna nemendum skólans andlátið í minni hópum skv.
ákvörðun áfallaráðs. Hlúð er að nemendum eins og hægt er með aðstoð áfallaráðs og
sóknarprests. Vinna þarf viðmið fyrir starfsfólk til að vinna út frá í þessu samhengi.
Skapaðar eru aðstæður kyrrðar í skólanum, allir saman (starfsfólk og nemendur) eða í minni
hópum. Þar verði kveikt á kerti og sóknarprestur talar við hópinn og biður stutta bæn.
Skólinn dregur fána í hálfa stöng þegar búið er að tilkynna nemendum andlátið.
Haft samband við heimili nemenda og forráðamönnum nemenda tilkynnt um atburðinn
þannig að þeir viti um aðstæður þegar nemendur koma heim.
Foreldrar barns heimsóttir og þeim afhent t.d. blóm/kaka og skrifuð minningargrein.
Skólastjóri sér til þess að samúðarkveðja berist frá skólanum.
Áfallaráð fundar og tekur ákvörðun um skipulag skólahalds næstu daga, semur m.a. bréf sem
sent verður heim með nemendum.
Skólastjóri/umsjónarkennari/deildarstjóri sér til þess að börnin fái fræðslu um jarðarför.
Skólastjóri og nákomnir starfsmenn mæta við jarðarför.

5.1.3.2.
VINNA Í SKÓLANUM SAMA DAG
✓ Deildarstjórar halda vel utan um starf deildarinnar það sem eftir er skóladags.
✓ Logandi kerti haft í kennslustofunni.
✓ Nemendum gefið tækifæri til að ræða um atburðinn (lífið og dauðann).
✓ Sóknarprestur og stjórnendur aðstoða eftir þörfum.
✓ Mikilvægt að skólastjóri athugi hvaða nemendur voru ekki í skólanum þennan dag, svo hægt
sé að upplýsa þá um málið.
✓ Bréf sent heim til forráðamanna nemenda þar sem þeim er greint frá því hvernig skólastarfið
verði næstu daga.
✓ Í lok dagsins fundar áfallaráð þar sem farið er yfir stöðuna og áætlanir gerðar um
áframhaldandi vinnu.
✓ Áfallaráð ákveður og skipuleggur hvernig unnið verður með starfsfólki skólans og upplýsir
starfsfólkið um það á sameiginlegum fundi.
✓ Kyrrðarstund höfð í skólanum fyrir starfsfólk.
✓ Mikilvægt er að starfsfólk skólans og þeir sem eru að vinna sérstaklega með nemendum eigi
kost á stuðningi og hjálp.
✓ Fulltrúar skólans fara í heimsókn til aðstandenda viðkomandi nemanda með samúðarkveðju
næstu daga á eftir.

5.1.3.3.
VINNA MEÐ NEMENDUM Í SKÓLANUM NÆSTU DAGA
✓ Hópur/deild útbýr samúðarkveðju og/eða skrifar minningargrein. Einnig geta nemendur
teiknað myndir, skrifað bréf, ljóð eða sögur.
✓ Sóknarprestur greinir nemendum frá hvað gerist næstu daga þ.e. kistulagning og jarðarför
✓ Ef skólafélagar barnsins verða við jarðarförina, þarf að undirbúa það vandlega í samráði við
forráðamenn barnsins. Sóknarprestur getur komið og sagt frá því hvernig útförin fer fram.
Einnig er vert að skoða hvort ekki sé meira við hæfi að hafa minningarathöfn í skólanum.

✓ Kennarar sjá til þess að nemendur fái að tjá tilfinningar sínar og koma með
eigin reynslusögur.

5.2. AÐSTANDENDUR NEMANDA (FORELDRAR OG/EÐA SYSTKINI)

✓
✓
✓

5.2.1. ALVARLEG VEIKINDI AÐSTANDENDA NEMANDA
Skólastjóri fær staðfestingu á veikindunum hjá forráðamanni nemandans.
Upplýsingum komið til starfsfólks skólans.
Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að málinu.
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5.2.2. ALVARLEG SLYS AÐSTANDENDA NEMANDA
Skólastjóri fær staðfestingu á slysi/veikindum hjá forráðamanni nemandans.
Upplýsingum komið til starfsfólks skólans.
Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að málinu.

5.2.3. ANDLÁT AÐSTANDENDA NEMANDA
Skólastjóri fær staðfestar upplýsinga um atburðinn.
Starfsfólki skólans tilkynnt um atburðinn.
Áfallaráð kallað saman (auk sóknarprests) þar sem ákveðin eru fyrstu viðbrögð skólans og þau skref sem
skólinn stígur.

Bera skal allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og hafa þá með í ráðum frá upphafi.

✓
✓

Athuga þarf hvort náin skyldmenni hins látna séu við nám eða störf við skólann.
Skólastjóri og aðilar úr áfallaráði tilkynna starfsfólki skólans um atburðurinn.
Skólastjóri/umsjónarkennari/deildarstjóri (ásamt sóknarpresti/aðila í áfallaráði) koma upplýsingunum til
skólafélaga nemandans.

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Umsjónarkennari/deildarstjóri stjórnar áframhaldandi viðbrögðum í sínum bekk/hóp. Tryggja þarf að þeir
eigi kost á að leita sér aðstoðar annarra aðila úr áfallaráði. Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir breytingum
í bekknum/hópnum. Sérstaklega þarf að hyggja að þeim nemendum sem áður hafa gengið í gegnum áfall
þegar um málið er fjallað.
Samnemendur útbúa samúðarkveðju ef vill.
Fara heim til nemandans og afhenda fallegan hlut t.d. bangsa.
Skólinn sendir samúðarkveðju til nemandans og fjölskyldu hans.
Ræða þarf í áfallaráði og í samráði við ættingja hvort fulltrúar skólans eða nemendur verði viðstaddir
jarðarförina.
Aðilar úr áfallaráði aðstoða kennara við að undirbúa bekkinn/hópinn undir það hvernig þau taka á móti
nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann. Það auðveldar nemandanum endurkomuna.
Hlúð er að nemandanum sem í hlut eiga í skólanum eins lengi og þurfa þyki. Tryggja þarf utanaðkomandi
aðstoð ef þurfa þykir.

5.3. STARFSFÓLK

✓
✓
✓
✓

✓
✓

5.3.1. ALVARLEG VEIKINDI STARFSMANNS SKÓLANS
Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandenda hans hvernig
nemendum og öðru starfsfólki skuli tilkynnt veikindin.
Ef starfsmaður er alvarlega veikur tekur einn samstarfsmaður að sér að hringja í hann eða nánasta ættingja
og fylgjast með líðan hans.
Starfsmaður stjórnar ferðinni í samráði við skólastjóra og ákveður hversu miklar upplýsingar hann gefur
og hverjir fá þær s.s. samstarfsmenn eða foreldrar.
Á meðan að starfsmaður er heima í veikindaleyfi er safnað í blómvönd eða annað og/eða börnin búa til
fallegt kort.

5.3.2. ALVARLEG SLYS STARFSMANNS SKÓLANS
Fyrstu viðbrögð þurfa að mótast af því hvort slys hefur orðið í skólanum.
Áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hvernig nemendum og öðru
starfsfólki skuli tilkynnt um slysið.
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Á meðan að starfsmaður er heima í veikindaleyfi er safnað í blómvönd eða annað og/eða börnin búa til
fallegt kort.

5.3.3. ANDLÁT STARFSMANNS
Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.
Áfallaráð fundar um hvernig tilkynna eigi starfsfólki og nemendum andlátið og hver verða næstu skref, s.s.
hvort kalla eigi til sóknarprest.
Skólastjóri og aðilar úr áfallaráði upplýsa allt starfsfólk skólans um andlátið, einnig þá sem fjarverandi eru.
Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem starfa við skólann fái fregnina sérstaklega.
Skólastjóri og aðilar úr áfallaráði upplýsa nemendur skólans um andlátið, einnig þá sem fjarverandi eru.
Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til forráðamanna nemenda.
Aðilar úr áfallaráði veita starfsfólki og nemendum stuðning og vinna með þeim næstu daga.
Skólastjóri fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.
Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda.
Kyrrðarstund er höfð í skólanum.
Ef starfsmaður deyr þá er safnað í blómvönd, krans eða annað og skólinn ákveður að taka þátt í. Athuga
einnig með minningargrein.
Áfallaráð athugar hvort megi loka skólanum meðan jarðarförin er eða allan daginn.

5.3.4. ALVARLEG VEIKINDI MAKA OG/EÐA BARNA STARFSMANNS
Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandenda hans hvernig
nemendum og öðru starfsfólki skuli tilkynnt veikindin.
Ef starfsmaður er að glíma við mikil veikindi sinna nánustu, sýnum þá hlýhug hver með sínu móti.
Starfsmaður stjórnar ferðinni í samráði við skólastjóra og ákveður hversu miklar upplýsingar hann gefur
og hverjir fá þær s.s. samstarfsmenn eða foreldrar.
Á meðan að starfsmaður er heima í veikindaleyfi er safnað í blómvönd eða annað og/eða nemendur búa
til fallegt kort.
Ef starfsmaður þarf að vera fjarverandi vegna veikinda í fjölskyldu sinni þá þarf að tilkynna það
skólastjóra. Meta síðan saman hvort starfsmaður treystir sér í vinnu næsta dag eða daga, þá er vitað
hvenær viðkomandi mætir aftur til vinnu – gott fyrir alla. Ef starfsmaður getur ekki mætt til vinnu í marga
daga þá þarf að biðja skólastjóra um frí og ræða hvernig fjarveran verði skráð.

5.3.5. ANDLÁT MAKA OG/EÐA BARNA STARFSMANNS
Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.
Skólastjóri og aðilar úr áfallaráði upplýsa allt starfsfólk skólans um andlátið, einnig þá sem fjarverandi eru.
Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina sérstaklega –
ekki yfir hópinn.
Skólastjóri/umsjónarkennari/hópstjóri og aðilar úr áfallaráði upplýsa nemendur skólans um andlátið, einnig
þá sem fjarverandi eru.
Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til forráðamanna nemenda.
Aðilar úr áfallaráði veita starfsfólki og nemendum stuðning og vinna með þeim næstu daga eins og þurfa
þykir.
Samstarfsmenn safna saman í blómvönd.
Skólastjóri fer heim til starfsmanns.
Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda.
Ef starfsmaður þarf að vera fjarverandi vegna dauðsfalls í fjölskyldu sinni þá þarf að tilkynna það
skólastjóra. Meta síðan saman hvort starfsmaður treystir sér í vinnu næsta dag eða daga, þá er vitað
hvenær viðkomandi mætir aftur til vinnu – gott fyrir alla. Ef starfsmaður getur ekki mætt til vinnu í marga
daga þá þarf að biðja skólastjóra um frí og ræða hvernig fjarveran verði skráð.
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6. FÓLK AF ERLENDUM UPPRUNA – LEIÐIR VARÐANDI VIÐBRÖGÐ VIÐ
ÁFÖLLUM
Á vef Landsspítala – háskólasjúkrahús er að finna rit á tölvutæku formi sem fjallar um ýmsa siði og venjur
mismunandi trúarbragða, einnig er hægt að nálgast bæklinginn hjá landlæknisembættinu. Slóðin er
www.landspitali.is – smella á Þjónusta og bæklingurinn heitir Menningarheimar mætast.

7. AÐ UMGANGAST BARN SEM ER Í SORG
Leyfa barninu að tjá sig um atburðinn og styðja við barnið í gegnum áfallið/sorgina með því að sýna því umhyggju.
Vera til taks og gefa því tíma.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Taka mið af þroska og aldri barnsins.
Hlusta eftir hvað barnið segir í orðum, líkamstjáningu og í leik.
Nota virka hlustun, endurtaka það sem barnið segir og bæta við.
Frásögn þeirra getur stundum verið sundurlaus – tímaskyn er annað.
Börn spyrja mikið, t.d. hvernig er að vera dáinn? Er hjartað hætt að slá? Heyrir hann í okkur núna?
Finnur hann til núna? Fer hún upp til guðs? Hvernig er það? Hvernig getur hann bæði verið hjá Guði og
ofan í jörðinni?
Svara barn af einlægni þegar það spyr, ekki ver feiminn við að segja sannleikann – vera hreinskilinn. ( Afi
þinn er dáinn, ekki segja, hann er sofnaður eða hann er farinn. Barnið spyr jafnvel hvert fór hann eða
hvenær kemur hann aftur?).
Vertu óhrædd/ur við að segja ég veit það ekki, við höfum ekki svör við öllu.
Ef barn spyr hvað er/þýðir að vera dáinn? Þá er oft gott að varpa spurningunni aftur til barnsins og leyfa
því að svara – hvernig útskýrir barnið að vera dáinn. Ekki ganga lengra en barnið leyfir, með því að spyrja
nánar en það er tilbúið til hverju sinni.
Aðgát skal höfð í nærveru sálar – ræðið ekki atburð við annan fullorðinn ef barnið stendur hjá sem málið
varðar.
Gæta sín á frösum eins og ,,Ég er að deyja úr kulda.“

Varðandi gæludýramissi ef foreldrar spyrja okkur
✓
✓

Talið við barnið um dauðann, leyfið því að syrgja og tala um gæludýrið sitt. Hægt er að útbúa
myndaalbúm með myndum af dýrinu.
Það er best fyrir barnið að fá leyfi til að kveðja gæludýrið sitt áður en það er grafið og halda sína athöfn,
t.d. að biðja bæn, syngja sálm eða lag sem barnið heldur upp á. Góð hugmynd er einnig að gróðursetja
blóm þar sem dýrið er grafið.

Viðbrögð starfsmanna gagnvart foreldrum í sorg
✓
✓
✓

Mætið foreldrum með hlustun og skilningi – verið í sambandi við foreldra og sýnið samúð.
Ef foreldri missir náinn ættingja, láta þá skólastjóra og aðra starfsmenn sem tengjast foreldri á einhvern
hátt vita.
Áfallaráð eða kennarar nemandans geta vísað á lesefni og hvert hægt er að leita sér fagaðstoðar.

,,Ég veit hvernig þér líður“ – Þó veist það ekki!
,,Allt verður betra á morgun“ – Það er ekki víst!
,,Þetta gæti verið verra“ – Þú ert einn um það álit!
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8. MÁLALOK ÁFALLARÁÐS
Öll málsmeðferð ráðsins sem og fundargerðir eru skráðar vandlega. Ráðið leitast við að taka allar ákvarðanir
sameiginlega. Farið er yfir opin mál og nýloknum málum á næsta fundi ráðsins og þeim lokað formlega sé það
hægt. Farið er fyrir allar slysaskýrslur einu sinni á ári til að meta hvort að gera þarf breytingar á umhverfi eða
lóð með tilliti til slysahættu.
Nefndarmenn eru bundnir trúnaði um öll störf nefndarinnar.

HEIMILDIR
Handbók um velferð og öryggi barna í leikskóla. 2014. Mennta-og menningarmálaráðuneytið, Reykjavík.

Handbók um velferð og öryggi barna í grunnskóla. 2014. Mennta-og menningarmálaráðuneytið, Reykjavík.
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Fylgiskjöl

Viðbragðsáætlun vegna slysa
Bækur og fróðleikur um sorg

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN VEGNA SLYSA

Viðbrögð við slysum
✓ Sá starfsmaður sem fyrstur kemur á vettvang kallar annan starfsmann til
og lætur hringja á neyðarlínu, 112.

Þeir í sameiningu sjá um að:
• Þeim slasaða sé sinnt
• Honum sé fylgt næstu skref

Annað starfsfólk sér um að:
Nærstaddir eru færðir frá reynt að koma ró á.

Ef um alvarlegt slys er að ræða þá:
1. Haft er samband við Neyðarlínu í síma 112. Það er mikilvægt að hafa strax
samband við 112. Ef ekki þarf að senda sjúkrabíl þá þarf að fara með barnið
á næstu heilsugæslu. Neyðarlínan sér um að skrá viðkomandi inn í kerfið og
sendir skilaboð á viðkomandi heilbrigðisstofnun áður en hinn slasaði kemur.
2. Skólastjórnendur virkja áfallateymi ef með þarf.
3. Skólastjóri lætur foreldra/forráðamenn viðkomandi nemenda vita.
4. Starfsfólk og nemendur skólans eru upplýst um málið og áfallaáætlun tekur
gildi ef um frekari aðgerðir er að ræða.
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