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1.

ÖRYGGISNEFND ÖLDUTÚNSSKÓLA

Öryggisnefnd Öldutúnsskóla er skipuð sex starfsmönnum. Það eru tveir öryggistrúnaðarmenn
sem kosnir eru af starfsmönnum og eru fulltrúar starfsmanna og síðan eru fjórir öryggisverðir
sem skipaðir eru af atvinnurekanda til tveggja ára í senn, öryggisverðir eru fulltrúar
atvinnurekanda.
Öryggisnefndin tekur til umfjöllunar mál sem varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustað.
Öryggisnefnd fundar eins oft og þörf er á. Fundargerðir eru ritaðar.
Helstu verkefni öryggisnefndar eru:









Gerð og eftirfylgni áhættumats ásamt atvinnurekanda
Gerð vinnuverndarstefnu
Kynna starfsmönnum þá áhættu sem er á vinnustaðnum og varðar öryggi þeirra og
heilsu og sjá til þess að starfsmenn fái nauðsynlega fræðslu og þjálfun.
Fylgjast með að einelti viðgangist ekki á vinnustaðnum.
Vélar og tæknibúnaður, hættuleg efni og starfsaðferðir stofni ekki lífi og heilsu
starfsmanna í hættu.
Sjá til þess að öryggisbúnaður og persónuhlífar séu til staðar, í góðu ástandi og í
notkun.
Fylgjast með skráningu slysa, óhappa og atvinnusjúkdóma.
Halda utan um rýmingaræfingar.

Öryggisnefnd yfirfer allan búnað og öryggismál bæði nemenda og starfsmanna í skólahúsnæðinu
á hverju ári. Stuðst er við leiðbeiningar frá Vinnueftirlitinu (vinnuumhverfisvísi fyrir skóla).
Öryggisnefnd skilar skýrslu til skólastjóra að lokinni yfirferð og vinnur aðgerðaráætlun í
samráði við skólastjóra. Öryggisnefnd sér til þess að allar upplýsingar sem varða öryggi
nemenda og starfsfólks séu aðgengilegar.
Öryggisnefnd skipuleggur rýmingu á hverju skólaári.
Í öryggisnefnd sitja:
Erna Friðriksdóttir, formaður og öryggisvörður
Linda Sjöfn Sigurðardóttir, öryggisvörður
Sigurður Ben húsvörður, öryggisvörður
Ingunn Hlín Jónasdóttir, öryggisvörður
Anna Ólafsdóttir, öryggistrúnaðarmaður
Sigríður Björg Bjarnadóttir, öryggistrúnaðarmaður
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2. VIÐBRÖGÐ VIÐ SLYSUM Á SKÓLATÍMA

Ef slys verður á starfsfólki eða nemendum á skólatíma er eftirfarandi ferli:
SLYSASKRÁNING

Slys á sér stað á skólatíma, ef hinn slasaði er nemandi fyllir starfsmaðurinn sem kemur að slysinu út
slysaskráningarblað og kemur til ritara sem kemur slysaskráningarblaðinu til skólastjóra. Skólastjóri eða
starfsmaðurinn upplýsa umsjónarkennara um atvikið og umsjónarkennari hefur samband við foreldra. Skólastjóri
lætur slysaskráningablað í möppu og fylgir ferli um slys á skólabarni hjá Hafnarfjarðarbæ.
Slys á sér stað á skólatíma, ef hinn slasaði er starfsmaður fyllir hann út slysaskráningarblað sem hann fær hjá ritara
og kemur til skólastjóra. Skólastjóri upplýsir aðstandendur um slysið ef þurfa þykir. Skólastjóri lætur
slysaskráningablað í möppu og fylgir ferli um vinnuslys hjá Hafnarfjarðarbæ og sendir tilkynningu til Vinnueftirlits.
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3. RÝMINGARÁÆTLUN ÖLDUTÚNSSKÓLA
Ef brunaviðvörunarkerfið fer í gang skal unnið samkvæmt eftirfarandi rýmingaráætlun.
1. Umsjónarmaður skóla og/eða ritari fara að stjórntöflu brunaviðvörunarkerfis og kanna
hvaðan brunaboðið kemur. Ef ekki er slökkt á brunaboðanum innan tveggja
mínútna eiga allir að yfirgefa bygginguna. Rýming er alltaf undirbúin um leið og
heyrist í brunaboðanum. Skólastjórnandi og/eða umsjónarmaður skóla hefur samband
við slökkviliðið í síma 112, tilkynna um eld eða gefa skýringar á brunaboðinu. Ef um
falsboð er að ræða er slökkt á brunavælum sem gefur til kynna að hættuástand sé
liðið hjá. Haft er samband við Securitas.
2. Kennarar/starfsmenn undirbúa rýmingu kennslustofu/rýmis síns og fara eftir
ákveðnum leiðbeiningum sem eru að finna í kennslurými og í möppu á skrifstofu.
Teikningar af útgönguleiðum eru í stofum skólans og á göngum. Nemendur
yfirgefa ekki kennslustofuna fyrr en kennari/starfsmaður hefur kannað hvort
útgönguleiðin er greið. Hver kennari/starfsmaður er ábyrgur fyrir þeim bekk/hóp sem
hann er að kenna/sinna þegar hættuástand skapast og þegar stofa/rými er yfirgefið
þarf hann að muna eftir nafnalistanum. Ætíð skal velja þann neyðarútgang sem
næstur er samkv. leiðbeiningum eða sem er greiðastur.
3. Nemendur ganga út í röð, kennarinn á undan og sá nemandi/starfsmaður sem síðastur
fer út úr kennslustofum/ rýmum skal loka vel öllum hurðum á eftir sér til að draga úr
reykflæði um húsið. Kennari/starfsmaður fer fyrir nemendum út.
4. Ef ekki er hægt að yfirgefa stofuna eða viðkomandi rými á að hafa hurðir lokaðar og
bíða við opna glugga eftir aðstoð.
5. Nemendur fara ekki í skó en grípa þá með sér og yfirhafnir ef
kennari/umsjónarmaður
telur
tíma
til.
Æskilegt er að nemendur temji sér að vera í inniskóm en annars eiga að vera
plastinniskór í stofum.
6. Sérhver starfsmaður fer á fyrirfram ákveðinn stað í byggingunni þegar brunaboði fer í
gang og aðstoðar við rýmingu skólans. Sjá hlutverk starfsmanna í rýmingaráætlun í
upplýsingamöppu á skrifstofu skólans.
7. Þegar komið er út á söfnunarsvæðið er mjög mikilvægt að nemendur standi í einfaldri
stafrófsröð og láti vita ef þann sem á undan er í röðinni vantar. Kennari fer yfir
nafnalistann og kannar hvort allir séu komnir út og lætur umsjónarmann vita með því
að sýna grænt spjald. Ef nemanda vantar sýnir kennari rautt spjald.
8. Áríðandi: Eftir rýmingu fer allt starfsfólk á söfnunarsvæðið til aðstoðar.
9. Rýmingarstjóri lætur vita hvenær óhætt er að fara aftur inn í skólann.
10. Ef um falsboð er að ræða er mjög mikilvægt að kennari noti tækifærið og ræði við
nemendur um mikilvægi brunavarna og fari vel yfir rýmingaráætlunina með nemendum
sínum.
11. Flensborg er öryggissvæði skólans ef nauðsyn krefur.
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SÖFNUNARSVÆÐI FYRIR 1.-4. BEKKI ER Á SPARKVELLI FYRIR OFAN SKÓLANN

SÖFNUNARSVÆÐI FYRIR 5. – 10 BEKKI ER Á FÓT- OG KÖRFUBOLTAVELLINUM VIÐ SELIÐ, FYRIR
OFAN SKÓLANN.

Teppi eru geymd í húsnæði heilsdagsskólans
Í hverju kennslurými á að vera:







Rautt spjald
Grænt spjald
Hlutverk kennara í rýmingu
Nafnalistar
Plastinniskór
Yfirlitsmynd yfir söfnunarsvæði skólans
5

Þegar nemendur eru komnir á sitt söfnunarsvæði og tryggt að allir nemendur séu á sínum stað
þá er grænt spjald sýnt. Ef það vantar nemanda þá er rautt spjald sýnt.
Umsjónarkennara eru með sínum umsjónarhópi. Ef umsjónarkennari er ekki að kenna sínum
hópi þá fylgir hann hópnum sem hann er að kenna. Aðrir starfsmenn aðstoða við að halda
utan um hópana.






Fulltrúar úr öryggisnefnd taka öryggismöppu með sér út. Sjá gátlista fyrir
rýmingarfulltrúa í öryggismöppu.
Skólaliðar og aðrir sem staddir eru á göngum opna útgönguleiðir. Sjá gátlista fyrir
skólaliða í öryggismöppu.
Ef yfirgefa þarf kennslurými sér kennari um að nemendur fari í röð. Kennarar sjá um
að allir haldi ró sinni. Sjá gátlista fyrir kennara í öryggismöppu.
Kennari fer síðastu út úr stofu og lokar hurð á eftir sér.
Aðrir gátlistar eru fyrir stjórnendur, ritara og umsjónarmann fasteignar.

4. ÁFALLAÁÆTLUN ÖLDUTÚNSSKÓLA
Áfallaáætlunina skal nýta sem gátlista þegar skipuleggja þarf áfallahjálp meðal nemenda og
starfsfólks skólans. Mikilvægt er að starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við þá
erfiðleika sem fylgja hinum ýmsu áföllum. Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar
viðbrögð við áföllum eru ákveðin. Mikilvægt er að aðstandendur tilkynni öll áföll sem fyrst til
kennara, skólastjóra eða annarra í áfallateymi. Sá sem fær upplýsingarnar fyrst kemur þeim til
skólastjóra. Áfallaráð fundar í byrjun hvers skólaárs og fer yfir hvort breytingar hafi orðið á
aðstæðum nemenda eða starfsmanna vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra
áfalla. Áfallaráð ræðir þá þau áföll sem upp hafa komið og tekur ákvörðun um hvort og þá til
hvaða aðgerða skuli grípa. Skrifstofa skólans skal halda sérstaklega utan um slíkar upplýsingar.
Ef alvarlegt áfall s.. andlát starfsmanns eða nemenda á sér stað í sumarleyfi er nauðsynlegt að
skólastjóri kalli áfallaráð strax saman óháð tíma eða dagsetningu til að það geti tekið ákvörðun
um viðbrögð af hálfu skólans. Á starfstíma skóla fundar ráðið einu sinni á önn, ef áfall verður
skal funda eins fljótt og auðið er óháð dagsetningu og tíma. Athugið að skólastjórar eru alltaf
einu tengiliðirnir við fjölmiðla eða aðila utan skólans, aðrir hafa ekki leyfi til að gefa upplýsingar
um atburði og skal ávallt vísa á skólastjóra. Í áfallaráði sitja: skólastjóri, aðstoðarskólastjóri,
deildarstjóri, námsráðgjafi. Hlutverk áfallaráðs er að hafa verkstjórn við válega atburði, útbúa
vinnuáætlanir um hlutverkaskipan hverju sinni, í hvaða röð og hvernig bregðast skuli við í
hverju tilviki. Mikilvægt er að huga að óskum þeirra fjölskyldna sem hlut eiga að máli.
Sjá áfallaáætlun á heimasíðu skólans.
http://www.oldutunsskoli.is/skolinn/vidbragdsaaetlanir/afallaaaetun/
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5. AÐGERÐARÁÆTLUN GEGN EINELTI, OFBELDI OG ÁREITI
Einelti er ekki ásættanlegt. Það er böl sem skerðir rétt þess sem fyrir verður til þess að njóta
lífsins. Einelti í æsku getur verið afdrifaríkt og getur komið í veg fyrir að þeir sem fyrir því
verða nái að þroska með sér eðlilega sjálfsmynd, sjálfstraust og lífssýn.
STEFNUYFIRLÝSING:

Starfsfólk Öldutúnsskóla lýsir því yfir að einelti og annað ofbeldi er ekki undir neinum
kringumstæðum liðið í skólanum. Leitað verður allra ráða til að fyrirbyggja einelti og stöðva
og leysa slík mál á farsælan hátt. Öldutúnsskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið
mótast af virðingu og umhyggju.
SKILGREINING - HVAÐ ER EINELTI?

Samkvæmt skilgreiningu Dans Olweusar er um einelti að ræða þegar einstaklingur sem á erfitt
með að verja sig, verður endurtekið og á afmörkuðu tímabili fyrir neikvæðu eða „illgirnislegu“
atferli frá einum eða fleiri aðilum.
Einelti getur verið beitt á margan hátt:





Líkamlegt: Lemja, hrinda, sparka, stela og skemma eigur annarra.
Yrt: Hóta, uppnefna, niðrandi athugasemdir og bréf á msn eða heimasíðum.
Óbeint: Útiloka úr hópnum, félagsleg einangrun, baktal og ljúga upp á.
Rafrænt: Skeytasendingar í formi SMS skilaboða, tölvupósts, Facebook eða með
sambærilegum leiðum geta einnig flokkast sem einelti.

TIL UMHUGSUNAR:







Það er ekki einelti nema um sé að ræða ójafnvægi afls og valda í samskiptum. Sá sem
verður fyrir áreiti á erfitt með að verja sig og er harla varnarlaus.
Það er ekki form eineltis sem skiptir mestu máli heldur hvaða áhrif áreitið hefur á
þolandann.
Mikilvægt er að hafa í huga að gerendur eru ekki alltaf meðvitaðir um hversu
sársaukafullt eineltið er.
Allir geta lent í eineltisaðstæðum, annað hvort sem þolendur, gerendur og/eða
meðhlauparar.
Stríðni, átök og einstaka ágreiningur milli nemenda þarf ekki endilega að teljast til
eineltis, en hafa verður vakandi auga með því að slíkt leiði ekki af sér frumstig eineltis.

FYRIRBYGGJANDI AÐGERÐIR

Mikilvægt er að starfsfólk, foreldrar og nemendur þekki til hlítar stefnu skólans í eineltismálum.
Einelti er vandamál sem krefst samvinnu allra þessara aðila ef árangur á að nást. Öldutúnsskóli
er einn þeirra skóla sem tekur þátt í Olweusaráætluninni gegn einelti og andfélagslegri hegðun.
Þar sem sú áætlun tekur til allra nemenda, foreldra og starfsmanna skólans má segja að hún sé
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ein og sér altæk forvarnarstefna. Eftirfarandi þættir mynda uppistöðu forvarna í Öldutúnsskóla
gegn einelti:
FORELDRAR

Í Olweusaráætluninni felst virk samvinna heimilis og skóla.
 Foreldrar fá ítarlega kynningu á áætluninni.
 Haldnir eru fundir með foreldrum þar sem ræddar eru aðgerðir í skólanum gegn einelti
og hvernig foreldrar í hverjum bekk geta unnið markvisst með skólanum við að
uppræta einelti.
 Allir foreldrar fá foreldrahandbók sem inniheldur upplýsingar um einelti, birtingarform
þess og hvernig skuli bregðast við því.
SKÓLI











Stöðug fræðsla fyrir starfsfólk. Allt starfsfólk skólans tekur þátt í Olweusaráætluninni.
Það fær fræðslu og þjálfun í að vinna gegn einelti og er því betur í stakk búið til að
koma í veg fyrir einelti. Jafnframt er unnið að breytingum á félagslegu umhverfi í
skólanum. Meginmarkmiðið er vitundarvakning allra starfsmanna fyrir því hvað einelti
er, hvernig það birtist og samræming á viðbrögðum við því – sjá ferillýsingu.
Virkt eftirlit í frímínútum, matarhléum, íþróttamannvirkjum og í ferðalögum á vegum
skólans.
Nýir nemendur fá sérstakar móttökur – viðtal hjá námsráðgjafa sem fylgir þeim eftir
sem þurfa þess.
Gerð er árlega könnun á umfangi eineltis í skólanum.
Eineltisáætlun skólans er yfirfarin og endurskoðuð reglulega.
Kennurum sem fást við einelti er boðin handleiðsla hjá námsráðgjafa og/eða
eineltisteymi.
Gátlisti um líðan nemenda er sendur heim fyrir foreldraviðtöl.
Verkefnisstjóri heldur utan um og stýrir verkefnum Olweusaráætlunarinnar.

NEMENDUR









Regluleg fræðsla fyrir nemendur um einelti.
Bekkjarreglur: Farið er reglulega yfir bekkjarreglur gegn einelti. Nemendur ræða
reglurnar og þýðingu þeirra fyrir bekkinn.
Umsjónarkennarar hafa reglulega bekkjarfundi þar sem m.a. er rætt um líðan, samskipti
og hegðun.
Nemendur eru þjálfaðir í að tjá eigin tilfinningar og sjónarmið.
Fundirnir eiga að stuðla að samstöðu nemenda gegn einelti.
Hlutverkaleikir eru notaðir til að auka upplifun nemenda og skilning á einelti og til að
hvetja þá til að bregðast við því.
Tekið er á móti nýjum nemendum samkvæmt skráðri áætlun sem er í handbók
starfsmanna.
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Umsjónarkennari/námsráðgjafi leggja fyrir eineltiskannanir og/eða tengslakannanir í
bekkjum.
Yngri bekkirnir vinna reglulega vinaverkefni.
Yngstu bekkirnir eiga vinabekki á miðstigi og unglingastigi.
Samkomulag milli foreldra um afmælisboð og aðrar samkomur innan bekkjarins.
Nemendur þjálfist í að vinna í hópum og sýna hver öðrum tillitssemi, sveigjanleika og
umburðarlyndi.

EINELTISTEYMI

Við Öldutúnsskóla er starfandi ráðgefandi eineltisteymi sem er kennurum til stuðnings við
úrlausn eineltismála og sinnir fyrirbyggjandi aðgerðum í eineltismálum. Eineltisteymi fundar
hálfsmánaðarlega og fer yfir eineltistilkynningar og skiptir með sér verkum ef
umsjónarkennarar þurfa aðstoð.
Teymið miðlar sérfræðiþekkingu, heldur saman upplýsingum og safnar efni um eineltisfræðslu
fyrir öll aldursstigin og byggir upp gagnabanka fyrir kennara.
Í teyminu sitja námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, skólastjórnandi, bókasafnsfræðingur og
fulltrúi kennara.
FERILL ÝSING Í EINELTISMÁLUM

Einelti er ekki liðið undir neinum kringumstæðum og er litið á það sem alvarlegt brot á
skólareglum. Ávallt skal gæta trúnaðar í meðferð eineltismála.
Mikilvægt er að allir sem hafa grun eða vitneskju um eineltismál tilkynni það strax til skólans
svo að hægt sé að vinna markvisst að því að stöðva eineltið.
Ef vitneskja um einelti berst til skólans, mun starfsfólk skólans vinna samkvæmt eftirfarandi
ferillýsingu:
Grunur um einelti tilkynnist til umsjónarkennara, skólastjórnanda eða námsráðgjafa.
Umsjónarkennara er gerð grein fyrir málinu ef tilkynning berst til annara.
1. Sá starfsmaður sem fær upplýsingar um einelti eða grun um einelti skráir málið á
númerað skráningarblað (fjólublátt) sem er skilað til námsráðgjafa þar sem það er
varðveitt í möppu. Samsvarandi númer er skráð á gátlista sem umsjónarkennari heldur
eftir og vinnur eftir.
2. Umsjónarkennari upplýsir aðra kennara/starfsfólk sem koma að viðkomandi
nemendum og tryggir að vel sé fylgst með.
3. Umsjónarkennari skráir framvindu málsins í dagbók í Mentor og greinir málið
samkvæmt skilgreiningu skólans á einelti. Til að kanna málið getur umsjónarkennari:
a. Leitað upplýsinga frá nemendum, öðrum kennurum, starfsfólki skólans,
foreldrum o.s.frv.
b. Lagt fyrir tengslakönnun og eineltiskönnun
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4. Umsjónarkennari ákveður framvindu málsins og getur ráðfært sig við og leitað
aðstoðar námsráðgjafa og/eða eineltisteymis.
5. Meti umsjónarkennari að um einelti sé að ræða vinnur hann áfram út frá gátlistanum
Hann hefur samband við foreldra þolenda og gerenda í sínum bekk. Foreldrum er
gerð grein fyrir:
a. Hverjar aðgerðir skólans eru til að aðstoða þolanda og geranda og hvaða
afleiðingar það hefur ef einelti heldur áfram.
b. Hvað foreldrar geta sjálfir gert til að aðstoða barn sitt.
c. Mikilvægi samstarfs varðandi eftirfylgni málsins.
d. Að foreldrum standi til boða að ræða við námsráðgjafa/skólasálfræðing.
6. Umsjónarkennari vinnur markvisst að því að uppræta eineltismál sem koma upp í
hópnum út frá þeim reglum sem hópurinn hefur sett sér um einelti og stríðni og út frá
aðferðarfræði Olweusar. Þar er þolandinn alltaf settur í fyrsta sætið og öryggi hans
tryggt eins og kostur er. Tekin eru einstaklingsviðtöl við þolanda og meinta gerendur
hvern fyrir sig. Notast er við ákveðna viðtalstækni en það mikilvægasta í viðtali við
gerendur er að:
a. Sýna þeim fram á að staða málsins sé þekkt.
b. Þeim er gert ljóst á ákveðinn hátt að það eigi að hætta eineltinu.
c. Þeim er sagt frá því að fylgst verði með þróun málsins; vöktun.
d. Það hefur neikvæðar afleiðingar í för með sér ef eineltið hættir ekki strax.
7. Umsjónarkennarar vinna saman að eineltismálum sem tengjast út fyrir bekk eða milli
árganga.
8. Eftirfylgni: Mikilvægt er að umsjónarkennari og/eða námsráðgjafi hitti þolanda og
geranda reglulega og hafi reglulegt samband við foreldra.
9. Ef einelti heldur áfram þrátt fyrir ofangreindar aðgerðir er gripið til úrlausna eins og
lýst er við brotum á skólareglum.
10. Ef ekki tekst að leysa málið er því vísað til nemendaverndarráðs ásamt
11. skráningu á málsatvikum.

6. AÐGERÐARÁÆTLUN GEGN EINELTI, OFBELDI OG ÁREITI- STARFSMENN
Hjá Hafnarfjarðarbæ kom út bæklingur sem heitir Viðbrögð í málum er varða einelti, áreitni og
ofbeldi á vinnustöðvum Hafnarfjarðarbæjar. Bæklinginn er hægt að nálgast á linknum hér að
neðan.
http://innri.hafnarfjordur.is/starfsmannahandbok/starfsumhverfi/vinnuvernd/einelti-kynferdisleg-areitni/
Öryggistrúnarðarmaður á að vera talsmaður þeirra sem lenda í einelti.
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7. RÖSKUN Á SKÓLASTARFI VEGNA ÓVEÐURS/HAMFARA
Stjórn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS), skipuð framkvæmdastjórum sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu, fól SHS að útbúa, í samvinnu við fræðsluyfirvöld allra sveitarfélaganna,
reglur fyrir foreldra og skólayfirvöld um röskun á skólastarfi vegna óveðurs. Jafnframt var SHS
falið að fylgjast með veðri og veðurspám og senda út tilkynningar í samræmi við þessar reglur,
eftir atvikum í samráði við lögreglu, fræðsluyfirvöld og aðra
TILMÆLI UM VIÐBRÖGÐ F ORELDRA / FORRÁÐAMANNA BARNA Í SKÓLUM OG FRÍSTUNDASTARFI

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS) hefur verið falið af sveitarfélögunum á svæðinu að
fylgjast með veðri og veðurspám og senda út tilkynningar ef á þarf að halda, eftir atvikum í
samráði við lögreglu og fræðsluyfirvöld.
ÁBYRGÐ F ORELDRA / FORRÁÐAMANNA

Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn fylgist sjálfir með fréttum af veðri, veðurspám og
öðrum upplýsingum sem gætu haft áhrif á skóla- og frístundastarf barna og bregðist við í
samræmi við aðstæður hverju sinni. Aðstæður geta þróast með ófyrirséðum hætti og verið
mismunandi eftir hverfum og svæðum.
Skóla- og frístundastarf fellur ekki niður nema annað sé tilkynnt. Í upphafi skóladags getur tafist
að fullmanna skóla og mega foreldrar þá búist við því að starfsfólk leiti liðsinnis þeirra.
Foreldrar eru hvattir til að taka slíkum óskum vel.
Foreldrar leggja ávallt sjálfir mat á það hvort fylgja þurfi barni í grunnskóla, óháð því hvort
tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn
þeirra sæki skóla, skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlilegar
fjarvistir. Sama gildir ef börn eða foreldrar lenda í vandræðum á leið sinni til skóla og verða
frá að hverfa.
Mikilvægt er að fólk fari ekki af stað til skóla eða vinnu ef það treystir sér ekki eða er vanbúið
til farar, t.d. vegna vanbúinnar bifreiðar til vetraraksturs.
TILK YNNINGAR

Tilkynningar eru settar fram í samvinnu við Veðurstofu Íslands og er þá viðvörunarkerfi hennar
haft til hliðsjónar.
Nánari upplýsingar. Hafi Veðurstofan gefið út gula , appelsínugula eða rauða viðvörun þá eru
tilkynningar virkjaðar.
Kappkostað er að senda tímanlega út tilkynningu um röskun á skóla- og frístundastarfi í
samstarfi við útvarpsstöðvar og vefmiðla og er miðað við að þær berist eigi síðar en kl. 7 að
morgni.
Áríðandi er að foreldrar fylgist með tilkynningum og fari að tilmælum.
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Símkerfi skóla eru misvel undir það búin að anna miklu
álagi og er foreldrum því bent á að fylgjast vel með veðri
og tilkynningum og afla upplýsinga í fjölmiðlum, á
vefsíðum skóla og slökkviliðsins (shs.is). Einnig má fá
upplýsingar
á
Facebook-síðum
Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins
og
Lögreglunnar
á
höfuðborgarsvæðinu.
Foreldrar skulu ævinlega
tilkynningum yfirvalda.

leita

eftir

staðfestum

Útsendar tilkynningar SHS eiga ávallt við um höfuðborgarsvæðið í heild, en aðstæður geta
verið mismunandi eftir hverfum og bæjarhlutum.
TILK YNNINGAR VERÐA EF TIRFARANDI:







Daginn áður vegna veðurspár (gul, appelsínugul eða rauð viðvörun fyrir daginn eftir).
(Sé veður í lagi er sjaldnast send út tilkynning vegna þessa en ítrekað fyrir foreldrum að
fylgjast
með veðri).
Að morgni dags vegna óveðurs eða færðar (gul , appelsínugul eða rauð viðvörun að
morgni dags).
Síðdegis ef veður hefur versnað meðan á skólahaldi/frístundastarfi stendur (gul ,
appelsínugul eða rauð viðvörun síðdegis).
Að morgni dags ef óveður hamlar skólahaldi (rauð viðvörun).
Leiðbeiningar þessar eru ætlaðar „yngri börnum“ það er börnum yngri en 12 ára, athugið
að hér er aðeins um viðmið að ræða sem er háð mati foreldra/forráðamanna.
(Upplýsingar af vef Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins)
http://shs.is/?s=r%C3%B6skun+%C3%A1+sk%C3%B3lastarfi&submit

REGLUR UM VIÐBRÖGÐ STARFSFÓLKS Í SKÓLUM OG FRÍSTUNDASTARFI

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS) hefur verið falið af sveitarfélögum á svæðinu að fylgjast
með veðri og veðurspám og senda út tilkynningar ef á þarf að halda, eftir atvikum í samráði
við lögreglu og fræðsluyfirvöld.
Mikilvægt er að starfsfólk skóla kynni sér vel leiðbeinandi reglur fyrir foreldra um sama efni.
SHS gefur eftirfarandi reglur út i samvinnu við fræðsluyfirvöld á höfuðborgarsvæðinu.
Skólastjórar skulu sjá til þess að vakin sé athygli starfsfólks og foreldra á reglum þessum í
upphafi hvers skólaárs.
UPPLÝSINGASK YLDA SKÓLA

Áríðandi er að skólar/frístundaheimili setji upplýsingar um stöðu mála á heimasíður sínar svo
fljótt sem auðið er og uppfæri eftir þörfum. Mikilvægt er að ávallt sé skýrt hvaða starfsmaður
beri ábyrgð á því. Einnig er mikilvægt að upplýsa svo fljótt sem auðið er þá sem svara
fyrirspurnum af hálfu skólans, svo tryggt sé að þeir sem leita til skólanna fái réttar upplýsingar
hverju sinni.
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TILK YNNINGAR OG VIÐBÚNAÐUR

Verði röskun á skóla-/frístundastarfi vegna þessa eru skólar engu að síður opnir og taka á móti
nemendum. Þá gilda þau eindregnu tilmæli að foreldrar fylgi yngri börnum til skóla og yfirgefi
þau ekki fyrr en þau eru í öruggum höndum starfsfólks. Því er áríðandi að starfsfólk tryggi
móttöku barnanna.
SHS kappkostar að koma tilkynningum tímanlega á framfæri í samvinnu við útvarpsstöðvar og
vefmiðla og er miðað við að tilkynningar berist eigi síðar en kl. 7 að morgni, sé ákvörðun tekin
í upphafi dags.
Mjög brýnt er að skólastjórnendur og annað starfsfólk fylgist vel með tilkynningum og bregðist
við þeim.
Metir foreldrar það svo að best sé að halda börnum heima vegna veðurs eða færðar skulu þeir
tilkynna skólanum um forföll barnsins og skoðast það þá af hálfu skólans sem eðlileg forföll.
TILK YNNINGAR VERÐA EF TIRFARANDI:









Daginn áður vegna veðurspár (gul , appelsínugul eða rauð viðvörun fyrir daginn
eftir). (Sé veður í lagi er sjaldnast send út tilkynning vegna þessa en ítrekað fyrir
foreldrum að fylgjast með veðri). Veðurspá sýni að börn gætu átt erfitt með að mæta
í skóla að morgni dags.
Að morgni dags vegna óveðurs eða færðar (gul , appelsínugul eða
rauð viðvörun að morgni dags).
Í upphafi skóladags getur mönnun skóla verð takmörkuð og í leiðbeiningum til
foreldra/forráðamanna er þess getir að við vissar aðstæður megi þeir búast við að
starfsfólk leiti liðsinnis þeirra við mönnun skólans og eru foreldrar hvattir til að taka
slíkum beiðnum vel. Foreldrar geta meðal annars liðsinnt við móttöku barna og gæslu.
Mikilvægt er þá að það starfsfólk sem mætt er til starfa gefi foreldrum skýr fyrirmæli
um hlutverk þeirra og leysi þá undan skyldum við fyrsta hentugleika með bestu þökkum
af hálfu skólans.
Síðdegis ef veður hefur versnað meðan á skólahaldi/frístundastarfi stendur
(gul , appelsínugul eða rauð viðvörun síðdegis).
Geisi óveður við lok skóladags er metið hvort óhætt sé að senda börnin heim eða
hvort ástæða sé til að foreldrar sæki börnin. Þá eru gefnar út tilkynningar um það, auk
þess sem skólarnir leggja sig fram við að hafa samband við foreldra. Við þessar
aðstæður er mikilvægt a tryggja að börn yfirgefi ekki skólann nema í fylgd foreldra sinna
eða annarra forráðamanna. Lendi starfsfólk skóla í erfiðleikum með að koma börnum
heim í lok skóladags vegna veðurs eða færðar ber skólastjórnendum að hafa samband
við 112 og leita aðstoðar. Mikilvægt er að starfsfólk hafi samband við foreldra eða
forráðmenn þeirra barna sem um ræðir.
Að morgni dags ef óveður hamlar skólahaldi (rauð viðvörun).
Skólahald í leik-grunnskólum fellur niður. Komist enginn starfsmaður til skóla af eigin
rammleik ber skólastjórnendum að hafa samband við 112 og leita aðstoðar til þess að
unnt verði að tryggja lágmarksmönnun. Misbrestur getur þó orðið á því að tilkynning
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af þessu taki skili sér til allra og því er mikilvægt aðyfirstjórn skólans sjí til þess að unnt
sé að veita upplýsingar á staðnum og tryggi að börn lendi ekki í hrakningum.
Leiðbeiningar þessar eru ætlaðar „yngri börnum“ það er börnum yngri en 12 ára,
athugið að hér er aðeins um viðmið að ræða sem er háð mati foreldra/forráðamanna.
(Upplýsingar af vef Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins)

8. STÓRSLYS/NÁTTÚRUHAMFARIR
Öldutúnsskóli fylgir leiðbeiningum almannavarna vegna náttúruhamfara svo sem jarðskjálfta,
eldgosa og öskufalls. Öryggisnefnd beinir þeim tilmælum til kennara að upplýsa nemendur um
viðeigandi viðbrögð við hörðum jarðskjálfta. Þær leiðbeiningar sem gefnar eru byggja á
leiðbeiningum frá Almannavörnuum ríkisins.
Ef þú ert innandyra þegar þegar jarðskjálfti byrjar– ekki hlaupa af stað.
• Haltu kyrru fyrir, mörg slys verða þegar hlaupið er af stað
• Farðu undir borð eða rúm og haltu þér í borð- eða rúmfót
• Krjúptu niður í horni við burðarvegg eða í hurðaropi við burðarvegg
• Verðu höfuð þitt og andlit með kodda- ef þú vaknar upp við jarðskjálfta
• Haltu þig frá gluggum – þeir geta brotnað
• Láttu vita af þér með SMS þegar jarðskjálftinn hættir
Ef þú er utandyra þegar þú finnur jarðskjálfta – ekki hlaupa inn
• Vertu áfram úti
• Ekki vera nálægt háum byggingum sem geta hrunið eða háum trjám
• Grjóthrun, skriður og snjóflóð geta fallið úr hlíðum og fjalllendi
• Raflínur geta verið hættulegar – varist að snerta þær
• Reyndu að komast á opið svæði þar sem byggingar þrengja ekki að
Síminn virkar ekki
Ef ekki er hægt að ná í hjálp símleiðis, skal auðkenna slysstað með hvítri veifu. Síminn er
öryggistæki og þegar neyðarástand hefur skapast getur álag á símkerfið leitt til þess að þeir
sem þurfa á hjálp að halda ná ekki sambandi. Ef það er rafmagnslaust þá er oft hægt að ná
sambandi með snúrusíma. Sendu frekar sms í stað þess að hringja til að láta vita af þér.
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Lyftur
Notið ekki lyftur í háhýsum þar sem hætta er á að þær hafi skekkst. Látið yfirfara lyftur í kjölfar
jarðskjálfta.
Rýming
Farið rólega út eftir skjálfta. Mörg slys verða þegar fólk hleypur í óðagoti eftir jarðskjálf
www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/
Eldgos https://www.almannavarnir.is/natturuva/eldgos/vidbrogd/
Viðbúnaður og varnir vegna öskufalls https://www.almannavarnir.is/natturuva/oskufall/hreinsun-osku/

9. VIÐBRAGSÁÆTLUN VEGNA INFLÚENSUFARALDURS

Árleg inflúensa kemur verst niður á eldri kynslóðinni og einstaklingum með undirliggjandi
sjúkdóma.
Fyrir flesta er inflúensa hins vegar bara óþægileg veikindi sem ganga yfir á nokkrum dögum án
alvarlegra afleiðinga.
Einkenni inflúensunnar koma oftast snögglega með háum hita, skjálfta, höfuðverk, beinverkjum,
þurrum hósta og hálssæringum.
Hægt er að verjast inflúensunni með árlegri bólusetningu sem gefur um 60-90% vörn gegn
sýking. Það er hægt að fá inflúensu þrátt fyrir bólusetningu en meðal þeirra sem eru bólusettir
dregur bólusetningin úr alvarlegum fylgikvillum sýkingarinnar og lækkar dánartíðni.
Sóttvarnarlæknir mælist því til að áhættuhópar njóti forgangs við inflúensubólusetningar og fá
þeir bólusetningu sér að kostnaðarlausu.
Inflúensan er skráningarskyldur sjúkdómur á Íslandi og ber læknum og rannsóknarstofum að
tilkynna um heildarfjölda inflúensutilfella til sóttvarnarlæknis.
Viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu miðar að því að lágmarka áhrif
inflúensufaraldurs og afleiðingar hans innan skólans með því að:







Skilgreina mikilvæga verkþætti menntastofnunar og lykilstarfsmenn og staðgengla
Draga úr útbreiðslu faraldurs á vinnustaðnum og lágmarka smithættu
Styrkja nauðsynlega starfsemi og treysta innviði skólans
Upplýsa starfsmenn, nemendur og foreldra
Veita nauðsynlega fræðslu
Eiga til samræmdar áætlanir vegna hugsanlegs samkomubanns og þar með lokunar
skólans.

https://www.almannavarnir.is/utgafa/askriftir/ og/eða www.influensa.is
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10. VIÐBRAGSÁÆTLUN VEGNA COVID-19

Í ljósi þess að nú hefur hættustigi almannavarna verið lýst yfir vegna COVID-19
kórónaveirunnar áréttar almannavarnadeild ríkislögreglustjóra mikilvægi þess að allir fylgi
leiðbeiningum sóttvarnalæknis. Nýjustu upplýsingar er ávallt að finna á vef
landlæknisembættisins www.laendlaeknir.is
Foreldrar eru beðnir um að fylgjast reglulega með nýjustu upplýsingum um þau svæði sem eru
skilgreind sem hættusvæði. Ef börn eða fjölskyldur þeirra ferðast um þau svæði þurfa þau að
fara í sóttkví skv. Leiðbeiningum Landlæknis.
Foreldrum barna með skert ónæmiskerfi eða undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma er ráðlagt
af heilbrigðisyfirvöldum að ráðfæra sig við viðkomandi sérfræðing eða heimilislækni.
Einstaklingar sem finna fyrir einkennum og hafa mögulega verið útsettir fyrir smiti eru hvattir
til að hringja í síma 1700 og fá leiðbeiningar.
Viðbragðsáætlun vegna COVID-19






Skilgreina mikilvæga verkþætti menntastofnunar og lykilstarfsmenn og staðgengla
Draga úr útbreiðslu faraldurs á vinnustaðnum og lágmarka smithættu
Styrkja nauðsynlega starfsemi og treysta innviði skólans
Upplýsa starfsmenn, nemendur og foreldra
Veita nauðsynlega fræðslu

Eiga til samræmdar áætlanir vegna hugsanlegs samkomubanns og þar með lokunar skólans
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39277/Ef-COVID-19-koronaveiran-berst-tilIslands---upplysingar-fyrir-born-og-ungmenni

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store1/item39300/version1/Plakat.%20Hvernig%20vernda%20%C3%A
1%20nemendur%20%C3%AD%20sk%C3%B3lum%20og%20leiksk%C3%B3lum..pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39285/How%20to%20protect%20your%20children_EN_1
600.pdf

11. MÓTTAKA NÝRRA STARFSMANNA
Er í vinnslu
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