
 
 

 
 

Viðbragðsáætlun vegna áfalla 
 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að eitt af skilgreindum hlutverkum 

leikskólans sé að gæta þess að nemendum líði vel, andlega, 

líkamlega og félagslega. Rétt viðbrögð við áföllum eru nauðsynleg.  

 

Í leikskólanum Hjalla er starfrækt áfallaráð. Í því situr skólastjóri og 

sérkennslustjóri. Áfallaráð leikskólans er í samstarfi við sálfræðing 

og sóknarprest. Taka þarf tillit til þess, að hugsanlega vill sá aðili 

sem sorgaratburður snertir náið, ekki íhlutun prests. 

Hlutverk þess er: 

- að að fara með verkstjórn þegar sorgaratburðir, válegir atburðir eða 

alvarleg áföll verða meðal nemenda og/eða starfsfólks innan skólans 

eða í tengslum við hann.  

- að standa að fræðslu fyrir starfsfólk skólans um viðbrögð barna við 

áföllum (þó ekki í tengslum við sorgaratburði). 

- að hvetja kennara til að fjalla um dauðann/áföll/missi í kennslu 

sinni án sérstaks tilefnis, með tilliti til aldurs og þroska barna.  

- að sjá til þess að foreldrum sé bent á það á hverju hausti að skólinn 

vill vita ef breytingar verða á heimilishögum nemenda, s.s. alvarleg 

veikind, skilnaður og dauðsfall. 

 

Skólastjóri er aðal stjórnandi viðbragðsferils. Hann aflar upplýsinga, 

staðfestir og veitir þær. Ef kennari eða annar starfamaður fréttir af 

áfalli í tengslum við skólann kemur hann upplýsingum til 

skólastjóra.  

 

Börn.  

Ef viðkomandi sem fyrstur fær fréttir af alvarlegum atburði sem 

tengist barni í skólanum er ekki kennari barns skal viðkomandi hafa 

samband við skólastjóra sem tekur málið áfram og hefur samband 

við viðkomandi kennara. Kennari og skólastjóri vinna saman að því 



 
 

 
 

að vera í sambandi við aðstandendur hvort heldur sem á við að láta 

foreldri vita af alvarlegum atburði sem átt hefur sér stað í skólanum 

eða til þess að fá frekari fréttir frá foreldri vegna atburðar. 

Skólastjóri hefur samband við prest sem situr í áfallaráði ef eftir því 

er óskað af foreldri/forráðarmanni eða kennara. Skólastjóri kallar 

saman áfallaráð skólans sem fer yfir atburð og ákveður næstu skref 

um hvernig sé best að vinna úr áfalli með barnahópnum og kennara.  

Starfsfólk.  

Ef viðkomandi sem fær fréttir af alvarlegum atburði sem tengist 

starfsmanni skólans er ekki skólastjóri skal viðkomandi setja sig 

fyrst í samband við skólastjóra. Skólastjóri hefur beint samband við 

starfsmann eða nánasta aðstanda hans. Skólastjóri hefur samband 

við prest sem situr í áfallaráði ef eftir því er óskað. Skólastjóri kallar 

saman áfallaráð skólans sem fer yfir atburð og ákveður næstu skref 

um hvernig best sé að vinna úr áfalli með starfsmannahópnum 

annars vegar og barnahópi viðkomandi starfsmanns hins vegar. 

 

2. Forvarnarstefna 

 

Forvarnarstefna Leikskólans Hjalla felur í sér að fara ætíð eftir 

meginreglu eitt sem snýr að börnum. Alltaf skal hafa gætur á hverju 

einasta barni. Hlutverk starfsfólks er að búa hverju barni þau skilyrði 

að því líði alltaf sem allra best í skólanum, finni til trausts, virðingar, 

réttlætis og umhyggju í sinn garð. Með fámennum nemendahópum á 

hvern kennara gefst aukið svigrúm til að fylgja eftir líðan hvers 

barns og nánari tengsl kennara og barns myndast. Það er 

skilyrðislaust hlutverk hvers starsfmanns við skólann að setja barn 

alltaf í forgang í daglegum störfum samkvæmt meginreglu eitt í 

starfsháttum Hjallastefnunnar.  

 

 

 



 
 

 
 

3. Jafnréttisáætlun 

 

Jafnréttisnámskrá Hjallastefnunnar byggir m.a. á eftirfarandi þáttum: 

samskipti, vinátta og félagsleg færni, sjálfsstjórn og sjálfstæði svo 

og lýðræði og jafnrétti, sem metnir eru að verðleikum til jafns á við 

grunnþætti menntunnar í Aðalnámskrá leikskóla. Þannig er öll 

kennsla bundin við markmið og leiðir kynjanámskrár 

Hjallastefnunnar þar sem ofangreindir þættir eru skilgreindir 

samkvæmt þörfum bæði stúlkna og drengja. Markvisst er starfað að 

því að bæði kyn fái notið sín á eigin forsendum. Með 

kynjanámskránni er í fyrsta lagi beitt kynjaskiptingu stærstan hluta 

dagsins til að tryggja báðum kynjum réttláta kennslu, athygli, 

hvatningu og rými og einnig til að bæði stúlkur og drengir geti 

ótrufluð æft bæði eiginleika og færni sem í kynjablönduðu skólstarfi 

er venjulega einokað af hinu kyninu. Í öðru lagi er lagt upp úr að 

meta jákvæða þætti í menningu beggja kynja og auðga reynslu þeirra 

til að sporna gegn þeim veikleikum bæði stúkna- og 

drengjamenningar sem birtist þegar kynjamenningin verður of 

einhliða. Í þriðja lagi er beitt svonefndri uppbótarvinnu til að styrkja 

bæði stúlkur og drengi á þeim sviðum sem hafa verið vanrækt vegna 

kynferðis þeirra. Þannig þarfnast stúlkur sérstakrar styrkingar og 

þjálfunar á sviði einstaklingseiginleika og má þar nefna sjálfstæði, 

jákvæðni, kjark og frumkvæði. Drengir þarfnast hins vegar 

styrkingar og meiri þjálfunar en þeir venjulega fá á sviði félagslegrar 

hæfni og ber þar hæst hegðunarkennsla, samstöðuæfingar t.d. gegn 

einelti og þjálfun í vináttu og nálægð. Bæði kyn fá þó vitaskuld bæði 

einstaklings- og félagsþjálfun en í mismiklu magni og á ólíkum 

forsendum eftir þörfum hvors kyns fyrir sig. Markmið 

kynjanámskrár Hjallastefnunnar er því að veita öllum börnum 

aðgang og þjálfun að öllum sammannlegum eiginleikum – óháð 

kynferði. 

 



 
 

 
 

 


