
Markmið      

eineltsáætlunar Olweusar: 

• Draga úr tækifærum til eineltis. 

• Skapa þannig andrúmsloft að 

einelti borgi sig ekki. 

• Endurbæta félagslegt umhverfi í 

skólanum og að það sé í sífelldri 

endurskoðun. 

 

Hvað er einelti? 

• Einelti er ofbeldi, líkamlegt og/

eða andlegt þar sem einn eða 

fleiri níðast á einstaklingi sem á 

erfitt með að verja sig. 

• Einelti er endurtekið atferli og á 

sér stað reglubundið um 

skemmri eða lengri tíma. 

 

 

Eineltisáætlun 
Olweusar í 

Klébergsskóla 
 

Virðing - Samvinna - Metnaður 

Bekkjarreglur Olweusar 

gegn einelti: 

• Við leggjum nemendur ekki í 

einelti. 

• Við reynum að aðstoða þann 

sem lagður er í einelti. 

• Við erum líka með þeim sem 

eru oft einir. 

• Við segjum fullorðnum frá 

eineltinu. 

http://klebergsskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=75


Hvað er eineltisáætlun Olweusar? 

Í Klébergsskóla er unnið gegn einelti samkvæmt 

aðgerðaráætlun sem kennd er við Dan Olweus 

prófessor við Háskólann í Bergen.  Olweus hefur 

rannsakað einelti í yfir 30 ár og er einn fremsti í 

heiminum á því sviði. 

Eineltisáætlun Olweusar er forvarnaráætlun sem 

hefur það að markmiði að koma í veg fyrir einelti 

og andfélagslega hegðun og skapa þannig 

skólabrag að eineti sé ekki liðið.  Megininntak 

áætlunarinnar er fræðsla.  Allt starfsfólk skólans 

fær reglulega fræðslu um það hvað einelti er, 

hvernig unnt er að vinna gegn því og hvernig skuli 

bregðast við því einelti sem upp kann að koma. 

Foreldrar allra nemenda fá handbók um einelti.  

Kynningarfundir eru haldnir fyrir nýja foreldra og 

starfsmenn að hausti og niðurstöður kannana 

ávallt kynntar foreldrum. 

Starfsreglur Olweusar: 

• Hinir fullorðnu sýna nemendum hlýlegt og 

jákvætt viðmót. 

• Virkt eftirlit fullorðinna í skólanum og á 

skólalóðinni. 

• Ákveðnar og skýrar aðgerðir viðhafðar gegn 

andfélagslegri hegðun nemendanna. 

• Viðurlög gilda við óviðunandi atferli nemenda, 

þó aldrei líkamleg né niðurlægjandi. 

• Hinir fullorðnu eru fyrirmyndir sem sýna 

myndugleika og samstöðu. 

• Virk hlutdeild nemenda t.d. með föstum 

bekkjarfundum. 

Meginþættir Olweusaráætlunarinnar: 

Könnun á einelti:  Til að mæla árangur af starfinu er 

rafræn eineltiskönnun lögð fyrir nemendur árlega í 4. - 

10. bekk. 

Einkenni eineltis:  Reglulega er farið yfir einkenni og 

afleiðingar eineltis með nemendum. 

Umræðuhópar: Allt starfsfólk fær reglulega fræðslu og 

tekur þátt í umræðum. 

Eftirlit:  Ákveðið skipulag er á eftirliti á skólalóð, 

íþróttahúsi, göngum og matsal.  Óæskileg hegðun er 

skráð og umsjónarkennari upplýstur um tilvikið.  

Umsjónarkennari vinnur áfram með málið. 

Einstaklingsaðgerðir:  Unnið eftir markvissu 

viðbragðsferli þegar tilkynning um einelti berst til 

umsjónarkennara. 

Foreldrasamstarf:  Áheyrsla lögð á gott samstarf    

heimilis og skóla.  Foreldrar fá kynningu á áætluninni og 

niðurstöðum kannana.  Einnig fá foreldrar handbók með 

upplýsingum og ráðleggingum varðandi einelti. 

Bekkjarreglur:  Reglulega farið yfir bekkjarreglur með 

nemendum. 

Bekkjarfundir:  Haldnir reglulega í hverjum bekk eftir 

ákveðinni forskrift.  Þar ræða nemendur samskiptamál 

og leita leiða til að leysa þau með hliðsjón af bekkjar-

reglum og skólareglum.  Nemendur eru þjálfaðir í að tjá 

tilfinningar og sjónarmið. Tilgangurinn er að stuðla að 

samstöðu meðal nemenda gegn einelti. 

Hlutverkaleikir: Farið í hlutverkaleiki.  Þeir eru notaðir 

til að auka upplifun og skilning nemenda á einelti. 

Meðferð eineltismála í Klébergsskóla 

1. Tilkynning:  Vakni grunur um einelti skal gera 

umsjónarkennurum þolanda og geranda grein 

fyrir málinu.  Umsjónarkennari ráðfærir sig við 

eineltisteymið. 

2. Upplýsingaöflun:  Umsjónarkennari leitar eftir 

nánari upplýsingum sem víðast, t.d. hjá starfs-

fólki skólans, nemendum og foreldrum. 

3. Aðgerðir:  Verði niðurstaðan að lokinni slíkri 

athugun að um einelti sé að ræða gerir 

umsjónarkennari foreldrum þeirra aðila sem hlut 

eiga að máli grein fyrir stöðunni.  Foreldrum er 

sagt frá vinnuferli skólans í eineltismálum og 

óskað eftir samvinnu við  foreldra til að uppræta 

eineltið.  Umsjónarkennari gerir stjórnendum, 

kennurum og starfsmönnum sem að málinu 

koma viðvart.  Ætíð skal þolendum tryggt öryggi 

eftir því sem kostur er og þeim gerð grein fyrir 

að einelti sé ekki liðið í skólanum og að það 

verði stöðvað. 

Þegar um einelti er að ræða:  

• Einstaklingsviðtöl við þolendur þar sem þeir fá 

stuðning og tryggt er að þeir láti vita ef ein-

eltið heldur áfram. 

• Alvarleg einstaklingaviðtöl við gerendur þar 

sem skilyrðislaust er farið fram á að þeir hætti 

eineltinu. 

• Ráðstafanir skipulagðar með foreldrum     

þolenda og gerenda. 

• Fundir með bekknum um einelti og samskipti. 

• Eftirfylgni þar sem rætt er reglulega við    

þolendur, gerendur og foreldra. 


