
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Einkunnarorð Olweusarverkefnisins eru: HLÝJA – UMHYGGJA - FESTA 

Olweusarverkefnið leggur mikla áherslu á góðar venjur í samskiptum. Að 
samræður og samskipti séu þannig að þau ýti undir góðan samskipta- og 
félagsþroska barnanna, ábyrgð þeirra á eigin framkomu og eflingu 
sjálfsaga.  Við viljum temja okkur góðar venjur í samskiptum nemenda, 
foreldra og starfsfólks: Spyrja, aðstoða, styðja, hvetja, hrósa, treysta, 
virða, sættast og semja. 

 

Áherslur 2010 til 2011 
 Einkaviðtöl nemenda og kennara einu sinni á hvorri önn og oftar ef þörf krefur. 

 Hópeflis- og sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir nemendur í samvinnu við foreldra. 

 Reglulegir bekkjarfundir með nemendum þar sem unnið er með 
eineltishringinn, samkennd og samskipti. 

 Allir bekkir búa til eigin bekkjarreglur. 

 Vinavika í byrjun haustannar. Vinátta er helsta viðfangsefnið í vinavikunni ásamt 
megináherslum Olweusarverkefnisins.  

 Eineltismál fara í ákveðið ferli sem unnið er eftir og  eineltisráð fundar tvisvar í 
mánuði. Netpóstur opnaður fyrir tilkynningar um einelti eða grun um einelti 
eineltisrad@olutunsskoli.is  

 Reglulegir umræðufundir allra starfsmanna þar sem rætt er um hvernig gengur 
og hvað við getum gert betur. 

 Eineltiskönnun lögð fyrir alla nemendur í 4. – 10. bekk. 

 Öflug frímínútnagæsla með þátttöku kennara. 

 Gætum þess að minna hvert annað á að sýna umhyggjusemi; nemendur, 
starfsfólk og foreldrar. 

 

Hvað gerum við beint og óbeint til að auka öryggiskennd nemenda  

 Starfsmenn sýnilegir, virkir á vaktinni, tala við krakkana og eru á ferðinni.  
Bregðumst við þegar nemendur koma til okkar, hvetjum alla til að segja frá og 
sýna þeim að við vinnum úr málum.  

 Bekkjarandi er mikilvægur, nemandi þarf að vera öruggur þegar hann tjáir sig í 
hópnum og vera viðurkenndur innan hópsins. Byrja strax í 1.  bekk að skapa 
samheldni.   

 Nýta nemendaviðtalstíma til að taka einstaka nemendur í sérstakt viðtal ef 
grunur er um vanlíðan.  

 Vera stöðugt að vinna í eineltisumræðunni með nemendum og gera allt í 

tengslum við  þá umræðu sýnilegra innan skólans. Koma því vel á framfæri til 

nemenda hvert þeir geti leitað og að þeir geri sér grein fyrir því að það sé öflugt 

eineltisteymi starfandi innan skólans. 
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 Aukin áhersla á samvinnu nemenda í námi þeirra. Samvinnunám sem 

kennsluaðferð hefur reynst áhrifarík leið til að efla samheldni og samvinnu 

nemenda. 

Skipulag og umræðuefni á bekkjarfundum sem fallið er til að efla bekkjarandann og 
minnka hættu á neikvæðum samskiptum og einelti 

 Hafa kynjaskipta bekkjarfundi a.m.k. inn á milli. 

 Hve það er mikilvægt að segja frá því þegar einhver misbýður með hegðun sinni. 

 Samskipti og hvað það er að vera góður félagi. Hvernig er góður vinur? Hvernig 

hagar hann sér?  

 Í hverju felst góð framkoma,  hvernig stuðlum við að því að öðrum líði vel. 
 

Foreldrar verði enn virkari í umræðu og samstarfi um samskipti, vini, 

eineltismál og félagsþroska barnanna 

 Meiri samvera í skólanum með foreldrum og nemendum. Efna til 
,,kaffihúsakvölda“,  nemendur, foreldrar og kennarar saman. 

 Boða til foreldrafunda í bekkjarfundaformi – eins og krakkarnir venjast í 
skólanum.  

 Foreldrar vakandi fyrir netnotkun barna sinna s.s. slæmum leikjum sem þau 
komast í á netinu og eru margir andfélagslegir og ofbeldisfullir. 

 Hvetja til umræðu meðal foreldra um hættuna í  klámvæðingu nútímans og áhrif 
hennar á tal og tilburði hjá allt of mörgum drengjum niður í ungan aldur. 

 Foreldrar hvattir til að tala markvisst við börnin sín um skólann, bekkjarbraginn, 
bekkjarsystkini og samskipti þeirra.  

 Kennarar sendi fréttir heim um bekkjarfundi og umræðuefni sem varða 
samskipti. Sama gildir um möguleg deiluefni sem eru rædd og leyst. 

 Foreldrar láti umsjónarkennara og/eða stjórnendur vita ef það kemur upp 
neikvæð umræða í garð félaga í skólanum og að þeir séu vakandi yfir 
vinatengslum.  

 Nemendur fái sérstök umræðuverkefni um samskipti heim og vinni með 
foreldrum sínum. 

 Benda foreldrum á heppileg myndbönd um einelti og samskipti t.d. á you- tube 
til  að horfa saman á heima. 

 Samræming á því að fylgja eftir reglum (útivistartími, netnotkun, facebook o.fl.), 
dregur úr einelti ef allir fara eftir sömu reglum. 

 

 



 

 

 

 

Niðurstöður mælinga frá 2007 til 2010. Sjá svör við öðrum spurningum 
desemberkönnunar 2010 á vefsíðu skólans www.oldutunsskoli.is undir 

fyrirsögninni Olweusarverkefnið 
        

 

   

            
       Hlutfall nemenda í 4. til 10.   
       bekk sem segjast hafa orðið 
       fyrir einelti 2 til 3 skipti í  
       mánuði.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
        Hlutfall nemenda í 4. til 7.  
        bekk sem segjast hafa  
        orðið fyrir einelti 2 til 3 
        skipti í mánuði eða oftar. 

 
 

 

 

          
 

 
Hlutfall nemenda í 8. til 10. 
bekk sem segjast hafa 
orðið fyrir einelti 2 til 3 
skipti í mánuði eða oftar. 
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