
27. árgangur, 3. tölublað 

 Skrifstofa skólans er opin  

frá kl. 7:30 til 15 alla 

skóladaga.  

 Heimasíða skólans er: 

www.oldutunsskoli.is 

 Sími: 555 1546 

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Nóvember 2012 

Fréttabréfið er sent í 
tölvupósti til allra 
foreldra. Það er 
einnig á vefsíðu 

skólans. 

Skólinn er opnaður 

klukkan 8 á morgnana. 

A – álma skólans er þó 

opnuð klukkan 07:45 

og geta nemendur í 1. 

til 4. bekk verið þar í 

kennslustofum undir 

eftirliti skólaliða þar til 

kennsla hefst. 

Öldutúnsskóli útskrifast sem SMT skóli  
 

Föstudaginn 9. nóvember útskrifast Öldutúnsskóli sem sjálfstæður SMT 
skóli. Við höldum hátíð í tilefni dagsins á sal og skiptum nemendahópnum í 
þrennt. Foreldrar eru velkomnir í skólann þennan dag sem og alla aðra 
daga.  
Skipulagið er þannig að klukkan 8:15 koma 1., 5. og 7. bekkur saman, 
klukkan 8:50 eru það 2., 6. og 8. bekkur og síðan klukkan 10:15 safnast 3., 
4. og 10. bekkur saman. Níundu bekkingar eru fjarri, þeir eru í skólabúðum 
að Laugum í Sælingsdal. Dagskráin  er þannig að í upphafi ávarpar skóla-
stjóri gesti, Kór Öldutúnsskóla syngur nokkur lög og þá koma ávörp fulltrúa 
Skólaskrifstofunnar og formanns nemendafélagsins. Í lokin er stuttur 
leikþáttur um SMT í umsjón nemenda á unglingastigi. Allir fá íspinna í tilefni 
dagsins.  

Velkomin í skólann 

Við hvetjum foreldra til 
að koma sem oftast í 
heimsókn í skólann. 
Það er okkur sérstakt 
ánægjuefni ef foreldrar 
gefa sér tíma til að 
koma og staldra við,  
þarf ekki að vera í 
langan tíma í hvert 
sinn. Það gefur okkur 
og nemendum skila-
boð um að við erum  öll 
að vinna saman, við 
tölum saman og látum 
okkur varða hvernig 
gengur í skólanum og 
hvernig okkur líður 
saman. 

Vinavika  

Í þessari viku, 5. til 9. nóvember er vinavika í öllum grunnskólum 
bæjarins. Þann 8. nóvember er svo sérstakur dagur sem vakin er 
athygli á einelti á landsvísu og allir í Öldutúnsskóla ætla að mæta í ein-
hverju grænu til að vekja enn frekari athygli á hlutverki „græna 
karlsins― í eineltishringnum.   

Einelti er hrikalegur vágestur sem við viljum ekki nálægt okkur og 
viljum leggja mikið á okkur  til að bægja honum frá. Til þess þurfum við 
hjálp og samvinnu við foreldra — öðruvísi verður okkur ekki ágengt. 

Í þessari viku verður sérstök rækt lögð við góð samskipti og samveru 
og margt gert til viðbótar því dags daglega. Það hefur tíðkast í mörg ár 
hjá okkur að para saman vinabekki eldri og yngri og gefa þeim tæki-
færi til samveru, s.s. að spila, leika og lesa saman. Það hefur gefist 
afar vel og nemendum finnst ánægjulegt að hittast undir þessum 
kringumstæðum. Við ætlum að leggja mikla áherslu á „græna karlinn― 
en hann er tákn fyrir þann sem ekki leggur í einelti og aðstoðar þá sem 
verða fyrir því. Hver bekkur býr til sinn græna karl og ræðir um það 
hvernig það er að vera „græni karlinn― og 
hvaða hjálp við þurfum til að vera hann. 
Hóparnir skrá niðurstöður sínar og líma á 
hann og setja á áberandi stað, t.d. á hurð 
kennslustofunnar þannig að allir sem 
framhjá fara sjái. Foreldrar eru hvattir til 
að nota þessa athygli  á góðum sam-
skiptum sem vinavikan undirstrikar og 
efna til umræðu heima en efni þessa 
blaðs er helgað góðum samskiptum og 
þeim verkfærum — kerfum sem við 
notum. 

Í lok vinaviku sl. skólaár fóru allir út á 
völl og  mynduðu ,,vinablóm‖ 
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Nemendarýnihópur starfar á hverju stigi. Umsjónarkennarar draga nöfn tveggja nemenda úr 
hverjum bekk sem verða fulltrúar bekkjarins í rýnihópnum allt skólaárið, einn á haustönn og 
annar á vorönn. Hlutverk nemendarýnihóps er að rýna í stóru verkefnin okkar, SMT og Olweus, 
leggja mat á  hvernig bæði starfsmenn og nemendur almennt standa sig og geri það sem við 
segjumst ætla að gera. Rýnihópar funda þrisvar á önn og eru niðurstöður þeirra notaðar til að 
benda okkur á það sem betur má fara og hjálpa okkur að gera betur. Við sjáum að krakkarnir 
taka hlutverk sitt mjög alvarlega og leggja sig fram um að skoða vel og meta það sem þeir upp-
lifa í daglegu starfi okkar. Með hverjum rýnihóp starfar einn fullorðinn úr SMT teyminu. Á fundi 
rýnihóps í yngri deild fyrir skemmstu kom eftirfarandi fram: 
 

OLWEUS: Allir bekkirnir búnir að semja bekkjarreglur, búið að fara í eineltishringinn í öllum 
bekkjum. Nemendur í 3. og 4. bekk þekktu flæðiritið og voru búnir að fara í gegnum umræðu um 
flæðiritið. 
 

SMT: Allir sammála því að aðrir kennarar eru duglegir að gefa hrósmiða, sérstaklega list- og 
verkgreinakennarar. Skólaliðar hjá 1. bekk eru duglegir að gefa hrósmiða, ekki fengið frá öðrum 
skólaliðum. Það er búið að kenna reglur sem gilda í forstofu og matsal og íþróttahúsum. Reglur 
hanga allsstaðar uppi á veggjum. 
 

 Það besta við SMT kerfið: Hrósið, allir jákvæðir og glaðir, best þegar allir fara eftir reglum,  
hrósmiðar og stjörnustundir. 

 Hvað má bæta? Fara betur eftir reglum á göngum, virða betur vinnufrið. 

  Hvað er SMT skólafærni? 

Hugmyndafræði SMT er hugsuð til að 
fyrirbyggja, draga úr og stöðva 
hegðunarfrávik og stuðla að jákvæðu 
andrúmslofti. Öllum á að mæta með 
samræmdum viðbrögðum alls starfsfólks 
þar sem áhersla er á að gefa jákvæðri 
hegðun gaum, leiðbeina ef einhver mis-
stígur sig í framkomu og gefa öllum tæki-
færi til að sýna hvað hann kann og getur 
gert til að fara að fyrirmælum og þeim 
reglum sem gilda. Með því að nálgast 
málin frá jákvæðum, uppbyggjandi og 
lausnamiðuðum sjónarhóli verða sam-
skipti okkar allra liprari og minni líkur á 
árekstrum. 

Meginstoðir SMT verkefnisins 

eru: 

Skýr fyrirmæli 
Hvatning 
Að setja mörk 

Lausnaleit 

 

SMT skólafærni og Olweusarverkefnið 

vinna að sameiginlegum markmiðum    

Við erum þeirrar skoðunar að kerfin tvö; SMT og 

Olweusarverkefnið gegn einelti og andfélagslegri 

hegðun vinni mjög vel saman. Bæði kerfin leggja 

áherslu á góð samskipti og samræmingu við-

bragða og framkomu við úrlausn mála. Olweus 

með sérstakri áherslu á að fyrirbyggja  og upp-

ræta einelti og SMT verkefnið styður afar vel við 

fyrirbyggjandi starf, góða hegðun og jákvæðan 

skólabrag.  

Rýnihópar nemenda 
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Starfsfólk og foreldrar geta óskað eftir því að mál nemanda/nemenda verði tekin upp í lausna-
teymi. Í því teymi sitja aðstoðarskólastjóri, verkefnastjóri SMT, námsráðgjafi og deildarstjóri 
miðdeildar. Málum er vísað til  lausnateymis ef hefðbundin úrræði hafa ekki virkað, s.s.  fundir 
með foreldrum, mörk og nemendaviðtöl. 

Kennarar  nota aðferðir lausnaleitar með nemendum t.d. við að ákvarða hvað á að gera í 

stjörnustundum, einnig til að leysa úr tilteknum málum sem skiptar skoðanir eru um sem varða 

daglegt starf.  Í lausnaleit felst að allir í hópnum láta í ljós sína skoðun á viðfangsefninu/

vandanum og það er skráð. Síðan er farið yfir allar hugmyndirnar og þær teknar frá sem ekki 

eiga við að mati hópsins og hópurinn talar sig að lokum að niðurstöðu. Ef lausnaleit á við 

vandamál þá kemur hópurinn sér saman um markmið sem stefna skal að og þau eru skráð. 

Einnig er upplagt að nota aðferðir lausnaleitar við persónuleg úrlausnarmál. 

Lausnateymi og lausnaleit 

 Skilgreining á einelti 

Einelti er þegar einstaklingar verða endurtekið og á afmörkuðu tímabili fyrir 
aðkasti/áreiti/ofbeldi frá einum eða fleiri aðilum.  Einelti getur verið 
beitt á margan hátt: 

 Líkamlegt – lemja, hrinda, sparka, stela og skemma eigur  

 annarra. 

 Andlegt – hóta, uppnefna, stríða, niðrandi athugasemdir og 
 bréf. 

 Útilokun – úr hópnum, breiða út sögur og ljúga upp á. 

Myndræn  útfærsla nemenda á skólareglum 



VIRÐING  VELLÍÐAN  VIRKNI 

Stefna Öldutúnsskóla 
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna Öldutúns-
skóla að: 

Leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem 
nemendur fá tækifæri til að  efla sjálfa sig, styrkja 
sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum 
sér og námi sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra 
gefur tilefni til.  

Skólastarfið mótist af nútímalegum vinnubrögðum og séu 
gefandi og skapandi. Stundaðir séu fjölbreyttir 
kennsluhættir sem koma til móts við þarfir nemenda 
með áherslu á styrkleika þeirra. 

Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám 
og starf. Þeir eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum og 
samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni gagnvart 
samferðafólki.  

   Stunda gagnkvæmt samstarf og upplýsingamiðlun milli  
 heimilis og skóla sem styrki báða aðila að búa  
 börnunum góð námsskilyrði. 

Eineltisráð Öldutúnsskóla 

Hlutverk ráðsins er að taka við öllum 
tilkynningum sem berast um áreiti og grun um 
einelti. Allir eru hvattir til að tilkynna til ráðsins ef 
þeir verða varir við áreiti og slæma framkomu 
einhvers. Tekið skal fram að þeir sem tilkynna 
þurfa ekki að vera vissir um að um einelti sé að 
ræða því um leið og tilkynning hefur borist fer 
fram rannsókn. Ráðið heldur fundi  
hálfsmánaðarlega og oftar ef þurfa þykir. Það 
veitir bæði starfsmönnum og foreldrum ráðgjöf og 
stuðning  við úrlausn  eineltismála á öllum stigum 
þeirra og fylgir málum eftir.  

Í vetur eru eftirtaldir í eineltisráði: 

Sigríður Ingadóttir verkefnisstjóri 
Olweusarverkefnisins og SMT skólafærni. 

Erla Guðjónsdóttir skólastjóri 

Guðrún Helga Kristjánsdóttir námsráðgjafi. 

Þórdís Björg Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur. 

Þóra Jónsdóttir forstöðumaður skólasafnsins. 

Foreldrar eru eindregið hvattir til að hafa 
samband við umsjónarkennara eða einhvern af 
ofantöldum ef þeir verða varir við slæm 
samskipti, áreiti og einelti. Eineltisráð hefur eigið 
netfang: eineltisrad@oldutunsskoli.is   

Hvað gerist þegar  tilkynnt er  um einelti/áreiti? 

 Starfsmaður skráir tilkynningu á þar til gert eyðublað og skilar henni til námsráðgjafa. 

 Eineltisráð fer yfir allar tilkynningar. 

 Umsjónarkennari notar gátlista við úrvinnslu vegna tilkynningar um grun um einelti. 

 Ræðir við þolanda og lætur foreldra vita af því að málið sé í vinnslu. 

 Ræðir við gerendur og lætur foreldra vita af því að málið sé í vinnslu. 

 Leitar upplýsinga hjá starfsfólki skólans og nemendum. 

 Ræðir við foreldra gerenda og gerendur og leitar fullvissu um að eineltið stöðvist. 

 Ræðir við foreldra þolanda. Upplýsir og skipuleggur framhaldsvinnu. 

 Umsjónarkennari hefur samband við alla starfsmenn sem tengjast þolanda og geranda, 
þ.e. alla kennara sem kenna bóklegar greinar og verklegar svo og íþróttakennara, 
stuðningsfulltrúa,  skólaliða, starfsfólk í matsal, á bókasafni og í félagsmiðstöð, upplýsir  
þá og óskar eftir því að allir fylgist vel með og geri strax viðvart ef eitthvað fer úrskeiðis.  

 Þolendur, gerendur ásamt foreldrum þeirra eru fullvissaðir um að það verði fylgst vel með. 

 Gripið er til margs konar úrræða við úrvinnslu, bæði hvað varðar einstaklinga og 
nemendahópa, s.s. sjálfsstyrkingarvinnu, hópefli og félagsfærniþjálfun. 

 Eineltisráð fylgist með árangri þessarar vinnu, styður við þá sem að málinu koma og gætir 
þess að eftirfylgni sé góð, s.s. með reglulegum samtölum við þá sem hlut eiga að máli. 

 Leysist mál ekki innan viðunandi tíma með ofangreindum viðbrögðum er málinu vísað til 
nemendaverndarráðs. 


