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Einkunnarorð verkefnisins eru: HLÝJA – UMHYGGJA - FESTA 
Öldutúnsskóli hefur nú verið Olweusarskóli í fimm ár. Olweusaráætlunin er ekki 
tímabundið átaksverkefni, heldur forvarnarverkefni sem innleiðir vinnubrögð sem eiga 
að vera hluti af hefðbundnu skólastarfi og samstarfsverkefni skóla og heimila. Áætlunin 
fylgir ákveðnum meginreglum og miðar að því að auka vitund allra í umhverfi 
barnanna um einelti, bæta félagslegt umhverfi í skólanum og stuðla þannig að auknu 
öryggi.  

 
Viðfangsefni í vetur 

 

• Kynning fyrir foreldra nemenda í öllum árgöngum á Olweusarverkefninu á 
haustönn. 

• 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. Samvinna milli deilda og ýmis vinatengd 
verkefni unnin.  

• Eineltismál fara í ákveðið ferli sem unnið er eftir. Sjá á heimasíðu skólans. 
• Eineltisteymi fundar tvisvar í mánuði. 
• Reglulegir umræðufundir allra starfsmanna þar sem rætt er um hvernig gengur og 

hvað við getum gert betur. 
• Markviss fræðsla og þjálfun starfsfólks m.a. um hlutverkaleiki þar sem tekist er á 

við einelti og vanlíðan. 
• Eineltiskönnun lögð fyrir alla nemendur í 4. – 10. bekk. 
• Öflug frímínútnagæsla með þátttöku kennara. 
• Fræðsla gegn fordómum fyrir alla árganga á vegum SPOEX, samtökum 

pshoriasis og exemsjúklinga. 
• Fræðsla gegn fordómum fyrir 9. bekk frá Forvarnarhúsi. 
• Sýning á fræðslumyndbandi SAFT um rafrænt einelti fyrir alla nemendur í 5. – 7. 

bekk. 
• Fulltrúar frá skólanum sóttu málþing SAFT um rafrænt einelti og kynntu helstu 

niðurstöður málþingsins á starfsmannafundi. 
• Gætum þess að minna hvert annað á að sýna umhyggjusemi; nemendur, 

starfsfólk og foreldrar. 
 
Eitt af mörgum viðfangsefnum skólastefnu okkar er að samskipti mótist af virðingu. 
Olweusarverkefnið leggur mikla áherslu á góðar venjur í samskiptum og að 
samræður og samskipti séu þannig að þau ýti undir góðan samskipta- og 
félagsþroska barna okkar, 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.   



3 

 
Niðurstöður mælinga í desember 2008 

Árleg könnun um umfang eineltis í skólanum var í desember síðastliðnum og höfum 
við undanfarið verið að vinna úr niðurstöðum. Það sem helst kemur í ljós í þessari 
könnun er eftirfarandi: 
 

• Einelti mælist meira í yngri árgöngum en áður. 
• Minna er um einelti í eldri árgöngum og viljum við túlka það svo að fimm ára 

starf okkar beri árangur. 
• Meðaltalið í skólanum er hærra en áður: Fer úr 6,4% í 11,2% sem er alltof 

hátt, svipað hefur mælst á landsvísu. Við höfum öll árin okkar verið nokkuð 
vel undir landsmeðaltali. Sjá eftirfarandi súlurit. 

          
            
         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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Hver eru viðbrögð okkar við niðurstöðum nú? 

Auk þess almenna sem við gerum og greint er frá á síðu 2 í þessum bæklingi, förum við 
í sértæka vinnu með þá bekki og/eða nemendahópa sem koma illa út. Það sem við 
höfum verið að gera er eftirfarandi: 
1. Höfum þegar kallað saman foreldra drengja í einum árgangi, þar sem niðurstöður 
gáfu til kynna að mikið væri um einelti í drengjahópnum, til að greina og ræða stöðuna.  
Foreldrar brugðust afar vel við og mættu nær allir. Umræðan var upplýsandi og mjög 
uppbyggileg. Þar voru ræddar  og ákveðnar leiðir til að vinna gegn einelti í hópnum. 
Ákveðið var að hittast aftur að sex viknum liðnum til að meta stöðuna. 
2. Einstaklingsviðtöl voru tekin við nemendur í tilteknum árgangi þar sem einelti 
mældist mikið.  
3.  Í enn öðrum árgangi hefur sérstök vinna farið af stað þar sem kennarar leggja aukna 
áherslu á samræður í hópunum um vináttu og skilgreiningu á einelti í samvinnu við 
heimilin.  Nemendur fá klípusögur sem þeir eiga að lesa heima með foreldrum og ræða 
ýmsar siðfræðilegar spurningar um vináttu, samstöðu og virðingu fyrir náunganum. 
Ef upp koma mál, eru alltaf bekkjarfundir og umræður til að leysa málin. 
 

 

Umhyggja er ein af þremur stoðum Olweusarverkefnisins.  
Hvernig eru samskipti sem einkennast af umhyggju? 

• Að setja skýr mörk um hvað er viðeigandi framkoma og hvað er 
  ekki viðeigandi og fylgja því fast eftir. 

• Að lesa í samskipti og taka eftir hvernig öðrum líður. 
• Að tala fallega hvert við annað, vera hlý í tilmælum og málrómi. 
• Að gefa okkur tíma til að hlusta. 
• Að sýna hvert öðru áhuga. 
• Að einblína á styrkleika og hrósa. 
• Að vinna saman. 
• Að taka hvert annað alvarlega. 
• Að samþykkja aldrei að eitthvað meiðandi hafi verið sagt í spaugi. 
• Að treysta hvert öðru. 

 

 
Rafrænt einelti færist í aukana og þarf sérstaklega að vera vakand fyrir því. Það einelti 
fer fram með SMS boðum í síma og í tölvusamskiptum. SAFT eru samtök um örugga 
netnotkun og netboðorð þeirra eru: 
 

 Allt sem þú gerir á Netinu endurspeglar hver þú ert.  
 Komdu fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. 
 Ekki taka þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er. 
 Mundu að efni sem þú setur á Netið er öllum opið, alltaf. 
 Þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á Netinu.  


