
Eineltisáætlun á leikskólanum Arakletti 
Markmið með eineltisáætluninni er að gera starfsfólk leikskólans meðvitaðra um einelti í allri sinni mynd 

þannig að það þekki einkennin og geti brugðist við þeim. Mikilvægt er að allir starfsmenn leggi sömu 

merkingu í orðið einelti. Einelti er skilgreint sem langvarandi ofbeldi, andlegt eða líkamlegt sem stýrt er 

af einstaklingi eða hóp og beinist að einstaklingi eða jafnvel einstaklingum sem ekki eru færir um að 

verja sig. Stríðni, átök og einstakur ágreiningur milli jafningja telst ekki til eineltis. Einnig er mikilvægt 

fyrir kennara að vera meðvitaðir um að einelti fær illa þrifist þar sem góð samskipti ríkja. 

Þegar vitneskja um einelti berst til leikskólans frá nemendum, forráðamönnum eða starfsfólki skólans, er 

henni komið sem allra fyrst til leikskólastjóra. Hann ákveður næstu skref samkvæmt áætlun þessari og 

kallar til samstarfs við sig þá aðila sem þurfa þykir. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð eineltismála. 

Forvarnir gegn einelti í leikskólanum  
Til að sporna við einelti er mikilvægt að vinna með samskipti, umburðarlyndi, vináttu, félagsþroska, 

samkennd, samhygð og að setja sig í spor annarra. Einnig að styrkja einstaklinginn og byggja hann upp til 

framtíðar. Starfsmenn eiga að vera jákvæðar fyrirmyndir, vanda orð sín og athafnir og bera virðingu fyrir 

tilfinningum og sérkennum annarra. Haga skal forvörnum gegn einelti í leikskólanum þannig að:  

• Leikskólastjóri beri ábyrgð á að eineltisáætlun sé kynnt reglulega.  

• Leikskólastjóri sé alltaf ábyrgur fyrir þeirri vinnu sem fer í gang varðandi einelti. Hann sjái um að 

upplýsingar og vitneskja berist á viðeigandi staði eftir eðli málsins. Einnig beri hann höfuðábyrgð 

á að farið sé eftir þessari áætlun.  

• Það sé á ábyrgð allra starfsmanna leikskólans að fara eftir þessari áætlun.  

• Deildarstjóri hafi reglulega umræðu á deildarfundum um líðan, samskipti, hegðun og virðingu.  

• Kennarar stýri reglulega umræðu meðal barnanna um líðan, samskipti, hegðun og virðingu.  

• Kennarar geri reglulega athuganir á samskiptum, félagslegum tengslum og líðan barnanna.  

• Kennarar þjálfi börn í að vinna saman og sýna hverju öðru samkennd, virðingu, tillitsemi, 

sveigjanleika og umburðarlyndi og nýti til þess ýmis námsefni skólans sem kennir jákvæð og 

uppbyggjandi samskipti. 

• Kennarar nýti bangsann Blæ vináttu- og kennsluverkefni frá Rauða krossinum 

• Stuðlað sé að samvinnu heimila og leikskóla, t.d. með fræðslu um einelti fyrir foreldra.  

• Eftirlit sé haft með öllum starfsstöðvum leikskólans, s.s. útisvæði, leikstofum og í 

vettvangsferðum eins og kostur er.  

• Skoðaðar séu aðstæður í leikskólanum með tilliti til eineltis.  

• Kennarar stuðli að góðum skólabrag þar sem ríkir góður andi, jákvæð og uppbyggjandi 

samskipti, virðing, hjálpsemi og gleði. 

Það sem við getum öll gert (börn, foreldrar og kennarar)  
• Rækta góð samskipti við aðra, einelti fær illa þrifist þar sem góð samskipti ríkja.  

• Taka einelti alvarlega og reyna að koma í veg fyrir að það eigi sér stað.  

• Afla góðra upplýsinga þegar við verðum vör við einelti.  

• Hvetja börnin til að segja frá einelti og styðja við bakið á þeim. Börn þurfa að fá tækifæri til að 

tjá tilfinningar sínar og fá viðurkenningu um að það sé eðlilegt að ræða þær.  

• Hjálpa sérhverju barni sem verður fyrir einelti.  



• Aðstoða börn sem leggja önnur börn í einelti við að breyta hátterni sínu.  

• Gera börnunum grein fyrir að einelti í leikskóla hefur áhrif á starf og líðan allra á deildinni þar 

sem einelti viðgengst.  

• Upplýsa börn og fullorðna um að einelti skekkir sjálfsmynd og skerðir sjálfstraust þeirra sem 

fyrir því verða.  

• Koma vitneskju um einelti til starfsmanna sem láta leikskólastjóra vita.  

• Vera vakandi fyrir líðan og félagslegri stöðu barnanna.  

• Styrkja sjálfsmynd barna og kenna þeim umburðarlyndi, samhygð, vináttu, virðingu fyrir 

fjölbreytni og að setja sig í spor annarra.  

• Stuðla að jákvæðum samskiptum barna innan sem utan leikskólatíma. 

Verkáætlun  
Þegar vitneskja berst um einelti til leikskólans frá nemanda, forráðamönnum eða starfsfólki leikskólans 

er henni komið til leikskólastjóra. Hann greinir málið samkvæmt skilgreiningu leikskólans á einelti og 

kallar til samstarfs við sig þá aðila sem þurfa þykir. Á því stigi er leitað eftir upplýsingum frá kennurum og 

öðrum sem koma að skólastarfinu. Deildarstjóri skráir hjá sér hver verður fyrir einelti, hver beitir því, 

tíðni, hvar það á sér stað o.fl.. Hann getur einnig lagt fyrir tengslakönnun og í framhaldi af henni er 

hugsanlegt að hafa skipulögð einstaklingsviðtöl. Hann ákveður næstu skref eftir eðli málsins og getur 

ráðfært sig við leikskólastjóra. Hér gegnir skráning lykilhlutverki.  

1.Ef metið er að um einelti sé að ræða gerir leikskólastjóri deildarstjóra og forráðamönnum málsaðila 

grein fyrir stöðunni. Farið er yfir:  

• Hver viðbrögð leikskólans eru til að aðstoða þolanda og geranda/gerendur.  

• Hvað forráðamenn þolanda og geranda/gerenda geta gert til aðstoðar barni sínu og 

leikskólanum og hver ábyrgð forráðamanna er í eineltismálum.  

• Að foreldrar geti sjálfir haft samband við leikskólastjóra.  

• Samstarf foreldra og deildarstjóra um að fylgja málinu eftir.  

2. Deildarstjóri gerir viðkomandi starfsfólki grein fyrir stöðu mála.  

3. Unnin er áætlun sem allir kennarar kynna sér og fara eftir. Ekki er unnt að gefa upp ákveðnar 

vinnureglur heldur skal litið á hvert mál sem einstakt.  

4. Allt ferlið er skráð í dagbók af deildarstjóra og foreldrar eru einnig hvattir til að skrá hjá sér málsatvik. 

Leikskólastjóri fylgist með framgangi málsins.  

5. Meta þarf árangur áætlunar og hvort náðst hafi að uppræta eineltið. Gangi ekki að uppræta eineltið 

innan veggja leikskólans er leitað til sérfróðra aðila í stoðkerfi leikskólans. 
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