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Formáli 
 
 
 

Skólinn birtir stefnu sína með tvennum hætti. Annars vegar er almenn stefnumörkun birt í skólanámskrá 

og hins vegar eru upplýsingar , sem eru breytilegar frá ári til árs, birtar í árlegri starfsáætlun. Skólastjóri er 

ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og starfsáætlunar og skal semja þær í samráði við kennara skólans og 

annað starfsfólk. Skólaráð Kvíslarskóla fjallar árlega um bæði skólanámskrá og starfsáætlun skólans. 

Skólanefnd Mosfellsbæjar staðfestir gildistöku starfsáætlunar og skólanámskrár þegar ljóst er að þær hafi 

verið unnar í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá, skólastefnu, kjarasamninga og ákvarðanir 

sveitarstjórnar um fyrirkomulag skólahalds. 

Í þessari árlegri starfsáætlun er gerð grein fyrir starfstíma skólans og mikilvægum dagsetningum. Í 

starfsáætlun kemur fram hvernig þeim 180 skóladögum, sem skólinn hefur til ráðstöfunar er varið. Í 

áætluninni er skóladagatal birt þar sem sést hvenær kennsla hefst að hausti og hvenær henni lýkur að 

vori. 

 
 

Þórhildur Elfarsdóttir 

Skólastjóri Kvíslarskóla
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Hagnýtar upplýsingar 
 

 
 

Opnunartímar 
 

Allar upplýsingar um skólann og skólastarfið er að finna á heimasíðu skólans þ.m.t. upplýsingar um 

kynningar á skólastarfinu fyrir nýnema, foreldrafundir og aðrir mikilvægir þættir fyrir skólastarfið auk 

áætlana. 

Skólinn er opinn er frá kl. 07:45 – 15:30 alla virka daga. Gæsla hefst kl. 8:00 alla virka daga. Sími: 5250700. 

Skrifstofa skólans er opin alla virka daga frá 08:00-15:00 föstudaga. 

Allir gestir gefa sig fram við ritara við komu í skólann. 

 

Skrifstofuþjónusta 
 

Skrifstofa skólans er opin frá kl 8:00 – 15:00 alla virka daga.  

 
 

Húsnæði 
 

Kvíslarskóli  er staðsettur á hæð, norðan við íþróttahús og sundlaug. Sér akvegur er að skólanum.  

             Skólanum tilheyra einnig færanlegar kennslustofur þar sem listgreinakennslan fer fram.  
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Íþróttahús 
 

Íþróttahús og sundlaug er á skólasvæðinu og er nemendum kennt í íþróttamiðstöðinni við Varmá íþróttir 

og sund.       

 

Aðkoma 
 

Foreldrar eru vinsamlega beðnir um að aka ekki inn á starfsmannabílastæðin og gæta þarf að því að 

skólabílar eigi greiðan aðgang að skólabílasvæðinu sem er á bílaplani við íþróttamiðstöðina. Foreldrar 

skulu ganga inn um aðaldyr skólans í báðum aðalbyggingum. 

 

Aðgengi gesta 
 

Í Kvíslarskóla er lögð áhersla á öryggi nemenda og starfsfólks. 

Foreldrum og öðrum gestum ber að ganga inn um aðaldyr skólans og gefa sig fram við ritara og tilnefna 

ástæðu heimsóknar, sé ritari ekki við verður að óska eftir stjórnanda eða ritara á skrifstofu.  

Þurfi foreldrar að koma aðbúnaði eins og fatnaði eða nesti til barna sinna er farið eftir sama verklagi. 

Foreldrum né öðrum er hvorki heimilt að fara inn í kennslustundir á kennslutíma hvorki til að ræða við 

kennara né börnin sín. Þurfi foreldrar að ræða við börn sín, hringir ritari í kennslustund og óskar eftir að 

barnið fái að fara fram og hitta foreldri sitt. 

Foreldrar geta ekki óskað eftir því að ræða við önnur börn en sitt eigið. 

 

Óskilamunir 
 

Óskilamuni er hægt að nálgast á opnunartíma skólans allt skólaárið. ATH vegna covid-19 og hertra reglna 

um aðgengi utanaðkomandi aðila inn í skólann skal ávallt fylgja reglum um aðkomu og aðgengi að 

skólanum. Best er að foreldrar kíki á óskilamuni jafn óðum yfir skólaárið. 
 

Óskilamunir sem týnast í íþróttahúsinu eða við sundlaugar þarf að nálgast í íþróttahús.
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Mötuneyti 
 

 

Mosfellsbær hefur samþykkt samræmda stefnu um skólamötuneyti leik- og grunnskóla. í samræmi við 

ráðleggingar Lýðheilsustöðvar. Í Mosfellsbæ er lögð áhersla á að í skólamötuneytum bæjarins njóti 

skólabörn fjölbreyttrar fæðu í hæfilegu magni, að matvælin séu rík af næringarefnum, fersk og að þau 

séu í háum gæðaflokki. Lögð er áhersla á að farið sé eftir ráðleggingum Lýðheilsustöðvar hvað varðar 

fæðuval, næringargildi og skammtastærðir. 

 

Hægt er að skrá alla nemendur skólans í mataráskrift. 

Matseðlar eru gerðir fyrir sex vikur í senn. Þeir birtast á heimasíðu skólans. 

Nesti barna skal vera hollt og næringarríkt. Nesti má ekki innihalda þekkta ofnæmisvalda vegna barna í 

skólanum með ofnæmi s.s. kíví og hnetur. Önnur ofnæmi sem upp koma verða tilkynnt til foreldra hverju 

sinni. 

 

Gjaldfrjáls námsgögn 
 

Mosfellsbær hefur frá og með hausti 2017 veitt öllum börnum í grunnskólum Mosfellsbæjar nauðsynleg 

námsgögn þeim að kostnaðarlausu (s.s. ritföng, reikningsbækur, stílabækur, límstifti, skæri, 

plast/teygjumöppur og einfalda vasareikna). 

Námsgögn eru afhent nemendum í upphafi skólaárs. Til að hlúa að umhverfinu okkar og fara vel með 

sameiginlega sjóði sveitarfélagsins þá eru foreldrar beðnir um að leggja okkur lið og athuga hvaða 

námsgögn eru til á heimilinu frá fyrri árum. Börnin eru beðin um að koma með í skólann þau gögn sem 

hægt er nýta áfram (s.s möppur, pappír, stílabækur/reiknisbækur, plastvasa og fleira). Það sem uppá 

vantar af námsgögnum mun skólinn bæta við. Ritföng sem þegar eru til er ágætt að eiga heima við. 

https://www.mos.is/library/Skrar/.pdf-skjol/STEFNUR_Listahlutur_a_sidum/STEFNUR_Mennta_-og_uppeldismal_og_fristundir/Skolamotuneyti_stefna.pdf
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Eftirfarandi vinnureglur gilda um gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum Mosfellsbæjar. 

o Gagnalistar eru til staðar á heimasíðum skólanna - þar er hægt að sjá hvað hver bekkur/árgangur 

 þarf af nauðsynlegum námsgögnum - Velji foreldrar önnur innkaup á gögnum en tilgreind  

 eru í gagnalistum fellur sá kostnaður ekki innan námsgagna sem skólinn afhendir. 

o Endurnýjun á námsgögnum og ritföngum fer fram að meðaltali á þriggja ára fresti. Undantekning 

 er þó skriffæri (blýantar, skriftarpennar), strokleður og límstifti sem endurnýjast árlega. 

o Þeir nemendur sem eru að hefja nám í 1. bekk fá ný námsgögn þar sem þeir eru að hefja sína  

 skólagöngu. 

o Námsgögn eins og stíla- og reiknisbækur, sögu- og verkefnabækur og möppur eru að öllu jöfnu  

 geymd í skólanum en fara heim með nemendum ef um heimanám er að ræða. Gert er ráð fyrir að 

 á heimilum séu til nauðsynleg skriffæri og litir. 

o Námsgögn verða ýmist sérmerkt nemanda eða verða í bekkjar, árganga,- stofu- og eða   

 skólasettum. 

o Eftir því sem líður á námið í grunnskóla bætast við námsgögn og munu þau verða afhent eftir  

 þörfum. 

o Kostnaður vegna valáfanga er óbreyttur. 

o Innan gjaldfrjálsra námsgagna eru ekki skólatöskur, pennaveski, íþrótta- og sundföt og flóknari  

 reiknivélar (nýtast áfram í framhaldsskóla). 

o Týnist eða eyðileggist námsgögn vegna slæmrar meðferðar hjá nemendum eru foreldrar ábyrgir  

 fyrir því að námsgögn séu endurnýjuð. 

o Óskað er eftir sem bestri samvinnu í anda umhverfisverndar við endurnýtingu og gerð er krafa 

um  góða meðferð námsgagna. 

 
 

Umsóknir 
 

Umsókn um skólavist 

Sótt er um í grunnskóla Mosfellsbæjar í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar. 

Grunnskólanemendur eiga skólavist í sinn hverfisskóla en geta sótt um skólavist í skóla utan síns hverfis 

en ekki er sjálfgefið að hægt sé að komast að í þeim skóla sem óskað er eftir. 

verkefni, t.d. íþrótta-, tómstunda-, lista- og menningarverkefni. Helstu áherslur í starfinu eru öryggi, 

útivist, hreyfing, fjölbreytni, tómstundir, íþróttir og vellíðan. Að öllu jöfnu eru frístundaselin opin daglega 

alla daga á starfstíma skóla en opnunartíminn tekur þó mið af því hvernig skólinn fléttar starfið inn í 

viðveru barna í skólanum og getur því verið breytilegur frá ári til árs. 

 

https://ibuagatt.mosfellsbaer.is/oneportal/login.aspx
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Umsókn um mötuneyti 

Öllum nemendum skólans er boðið upp á mataráskrift. 

Sótt er um áskrift í mötuneyti grunnskólanna inn á Íbúagátt Mosfellsbæjar. Áskriftarbeiðni, uppsögn sem 

og aðrar breytingar verða að fara gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar fyrir 20. hvers mánaðar. Áskrift flyst 

sjálfkrafa milli ára. Það þarf því ekki að endurnýja umsókn um mötuneytið á hverju hausti. Ef nemandi 

fellur úr áskrift vegna uppsagnar eða skulda verður að sækja um nýja áskrift á Íbúagáttinni. 

 
 

Upplýsingar um barnafjölda og árganga 
 

Skráðir nemendur í Kvíslarskóla við upphaf skólaárs eru . 
 

Árgangur Bekkur Nemendafjöldi 420 Bekkjardeildir 20 

2009 7.b 109 5 

2008 8.b 83 4 

2007 9.b 126 6 

2006 10.b 96 5 

 

 

Forföll og leyfi 
 

Forfallatilkynningum er hægt að koma á framfæri með skráningu í Mentor. Ef foreldra vantar frekari 

upplýsingar eða aðstoð vegna forfalla nemenda geta þeir hringt í skrifstofu skólans í síma 525-0700. 

Góð skólasókn og ástundun náms er forsenda þess að vel gangi í námi. Mælst er til þess að foreldrar fylgi 

því vel eftir að börn þeirra stundi skólann vel og mæti nema forföll séu óumflýjanleg svo sem vegna 

veikinda, áfalla eða annarra frávika sem útilokað er að hliðra til. 

Ef sótt er um leyfi í tvo daga eða lengur skal sækja um leyfi til skólastjóra á þar til gerðu rafrænu eyðublaði 

sem nálgast má á heimasíðu skólans. 

Skólinn vinnur eftir skólasóknarreglum Mosfellsbæjar sem nálgast má á heimasíðu skólans. 

Það er á ábyrgð foreldra að sjá til þess að nemendur vinni upp það námsefni sem þeir missa af í lengra 

leyfi. Ef leyfisbeiðnir fara úr hófi fram eða ef fjarvera nemanda frá skóla skaðar framgöngu hans í námi 

gera stjórnendur skólans athugasemd við leyfisbeiðnir við foreldra. 

https://ibuagatt.mosfellsbaer.is/oneportal/login.aspx
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Forfallakennsla 
 

Þegar kennari forfallast er reynt eftir fremsta megni að skipuleggja forfallakennslu. Starfsfólk á skrifstofu 

skólans sér um að skipuleggja forföll og tilkynna nemendum og starfsmönnum þær ráðstafanir sem gerðar 

eru. Þegar á reynir er kennsla í 7. bekkjum skólans sett í forgang fram yfir aðra árganga þar sem nemendur 

eru orðnir sjálfstæðari í vinnubrögðum. 

Fyrst er alltaf reynt að manna forföll með kennurum sem eru lausir. Í tilfellum þar sem þessi úrræði duga 

ekki til gæti komið til þess að nemendur séu sendir fyrr heim.  

 

 

Frímínútur 
 

Nemendur fara í frímínútur að morgni og geta bæði verið úti og inni. Sami háttur er hafður á í 

hádegisfrímínútum. 

 

Upplýsingamiðlun 
 

Öflug upplýsingamiðlun og gott samstarf við heimilin skilar sér í betri líðan barna okkar og auknum árangri. 

Upplýsingamiðlun skólans fer fram með ýmsum hætti. Helstu miðlar til upplýsinga frá skóla eru í gegnum 

Mentor, símtöl, tölvupóst, heimasíðu og facebooksíðu skólans auk samráðsfunda. 

Mentor, símtöl og tölvupóstur eru miðlar sem foreldrar geta nýtt til að sinna flestum erindum. Hagnýtar 

upplýsingar um námsmarkmið, námsmat, heimanám o.fl. eru jafnframt birtar á Mentor þar sem þær eru 

uppfærðar reglulega af umsjónarkennara og öðrum kennurum sem kenna nemandanum. 

Heimasíða skólans er fyrst og fremst upplýsingasíða skólans. Skólinn birtir allar helstu upplýsingar um 

skólastarfið á heimasíðu sinni m.a. skóladagatal, skólanámskrá, starfsáætlun, samstarfsáætlun foreldra og 

skóla, starfsmannalista, matseðla og þess háttar. 

Facebooksíða skólans er hugsuð til að koma skilaboðum af ýmsu tagi fljótt til foreldra. 

Í nóvember og febrúar eru haldnir samráðsfundir/foreldraviðtöl með umsjónarkennara, foreldrum og 

nemanda þar sem farið er yfir markmið og stöðu nemandans. Á sama tíma gefast einnig tækifæri fyrir 

nemendur, foreldra og sérgreinakennara að eiga fundi um markmið og stöðu nemandans. 
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Umsjónarkennari lykilaðili við miðlun upplýsinga 

Umsjónarkennari er í samskiptum við foreldra um mál er snerta einstaka nemendur, heimanám, ástundun 

og annað sem eingöngu snýr að starfi bekkjarins. Boðið er upp á foreldraviðtöl svo oft sem þurfa þykir en 

slík viðtöl eru a.m.k. tvisvar á skólaári og eru merkt á skóladagatali. Koma foreldrar þá í skólann á fund 

umsjónarkennara. Einnig hefur verið boðið upp á rafræna fundi. Umsjónarkennari og foreldrar hafa einnig 

samband símleiðis eða með tölvupósti eftir atvikum. Í upphafi skólaársins eru kynningarfundir fyrir 

foreldra um skólastarfið. Fleiri fundir kunna að verða þar sem rætt er um ákveðin málefni. 

Þurfi foreldri að ná sambandi við kennara er hægt að senda tölvupóst og óska eftir fundi. Einnig geta 

foreldrar hringt á skrifstofu skólans og lagt fyrir skilaboð um að kennari hringi í sig. Kennari hringir að 

jafnaði eftir kennslu dagsins ef því verður við komið. Foreldrar geta ekki treyst því að tölvupóstur sem þeir 

senda kennara verði lesinn samdægurs og því er betra ef erindið er brýnt að hringja á skrifstofu skólans. 

Foreldrar eru beðnir um að hringja ekki á skrifstofu skólans eða í kennara með skilaboð sem ekki eru brýn 

t.a.m. að mamma eða pabbi bíði út í bíl, barnið megi fara heim með einhverjum eftir skóla o.s.frv. Ganga 

þarf frá öllu slíku við barnið áður en það fer í skólann. Ef upp koma ófyrirséð tilvik geta foreldrar hringt á 

skrifstofu skólans. 

Hvenær tölvupóstur hentar vel 

Sendið aðeins á þá sem þið eigið erindi við. Alls ekki senda svar til allra nema brýnt sé að gera slíkt. 

Tölvupóstur er góður til að: 
 

o Koma upplýsingum á framfæri. 

o Leita upplýsinga. 

o Hrósa kennara/skóla fyrir það sem vel er gert. 

o Gera athugasemdir um það sem þér finnst miður fara. 

o Hafið tölvupósta ávallt hnitmiðaða og skýra. 

 

Mál sem ættu síður heima í tölvupósti. 
 

o Viðkvæm, persónuleg mál. 

o Tilfinningar skila sér oft illa í gegnum tölvupóst. 

o Tölvupóstur er ekki öruggur. 

o Trúnaðarmál skal aðeins senda í læstum skjölum þar sem lykilorði er komið á framfæri 
símleiðis. 
o Ef þú ert í vafa um hvort þú eigir að senda bréfið, ekki senda það, eða að minnsta kosti 
bíddu aðeins með það.
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 Rafræn vöktun 
 

Stafrænar öryggismyndavélar eru í skólanum. Um er að ræða öryggismyndavélar sem eru staðsettar í 

anddyri skólans, á sal og skólalóð. Einnig eru öryggismyndavélar á göngunum í íþróttahúsinu að Varmá þar 

sem nemendur sækja sund og íþróttir. Þessi rafræna vöktun í skólabyggingunni og skólalóðinni er í þágu 

öryggis og í þeim tilgangi að varna því að eigur séu skemmdar eða þeim stolið. 

Myndefni er einungis skoðað ef upp koma atvik er varða eignavörslu eða öryggi einstaklinga, s.s. 

þjófnaður, skemmdarverk, ofbeldi eða slys. Heimild til skoðunar er aðgangsstýrð. Myndefni er eingöngu 

skoðað af þeim sem til þess hafa heimild og rík trúnaðarskylda gildir um störf þeirra. Myndefni er vistað 

að hámarki í 15 daga og því er eytt að þeim tíma loknum. 

Vöktunin fer fram í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og 

merkingar með viðvörunum um rafræna vöktun eru uppsettar á nokkrum stöðum í skólanum. 

Til kynningar og nánari fræðslu varðandi eftirlitið sem hér um ræðir skal bent á reglur Mosfellsbæjar um 

rafræna vöktun öryggismyndavéla sem taka til þessarar vöktunar. 

Einnig er bent á að almennar upplýsingar um rafræna vöktun, ásamt leiðbeiningum er að finna í bæklingi 

á vef persónuverndar. 
 

Tryggingar skólabarna 
 

Öll börn, yngri en 18 ára, sem eru búsett í Mosfellsbæ og skráð í grunnskóla ( gildir um slys sem verða á 

skólatíma, á skólalóð eða í ferðum á vegum skólans ), leikskóla, dagskóla, á sumarnámskeiðum, á 

gæsluleikvelli og í skipulögðu tómstundastarfi félagsmiðstöðva eru nú sjálfkrafa vátryggð hjá Sjóvá. 

Sjálfsábyrgð í hverju tjóni er kr. 15.000 vegna slyss á barni (nemanda). Skilmála slysatrygginga skólabarna má 

lesa á heimasíðu Sjóvár. 

Í raun virkar þetta svona: 

Foreldrar greiða sjálfir heimsóknir á heilsugæslu eða til sérfræðinga vegna slyssins (ekki skólinn eða 

Mosfellsbær).

https://www.sjova.is/einstaklingar/lif-og-heilsa/sjukra-og-slysatryggingar/
https://www.sjova.is/einstaklingar/lif-og-heilsa/sjukra-og-slysatryggingar/
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Þegar upphæðin, sem foreldrar hafa þurft að greiða vegna slyssins, fer yfir 15.000 krónur fara foreldrar 

með nóturnar á skrifstofu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. og fá endurgreitt. 

Allar frekari upplýsingar veittar hjá Sjóvá. Kringlan 5, 103 Reykjavík, sjova@sjova.is sími: 440-2000 

 
 

Slysaskráningar 
 

Öll atvik og slys eru skráð. Þegar upp kemur atvik t.d þar sem nemendum lendir saman eða annað sem 

ekki hefur í för með sér áverka eða slys, er fyllt út atvikaskráning sem geymd er í persónumöppu nemanda. 

Ef slys eða óhapp ber að þá er fyllt út slysaskráningarblað sem geymt er í persónumöppu barns. Fari 

nemandi til hjúkrunarfræðings er atvik/slys skráð í gagnagrunn heilsugæslunnar auk þess að gerð sé 

slysaskráning skólans. 

 
 

Upplýsingaver - skólabókasafn 
 

Bókasafnið er staðsett í miðrými þar sem starfsmaður sinnir útláni á spilum og bókum

mailto:sjova@sjova.is
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Skipulag og stjórnun 
 
 

Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn þeirra málefna sem lög um grunnskóla taka til, setur grunnskólum 

aðalnámskrá, leggur grunnskólum til námsgögn, hefur eftirlit með gæðum skólastarfs, annast öflun, 

greiningu og miðlun upplýsinga, styður þróunarstarf í skólum og hefur úrskurðarvald í ágreiningsmálum 

eftir því sem lög þessi kveða á um. 

Sveitarfélagið sér um rekstur almennra grunnskóla innan sveitarfélagsins. Sveitarfélög bera ábyrgð á 

heildarskipan skólahalds í grunnskólum sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla, húsnæði og búnaði 

grunnskóla, skólaþjónustu, mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd grunnskólastarfs 

í sveitarfélaginu. Sveitarfélög setja almenna stefnu um grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir 

íbúum þess. 

Skólanefnd skal vera í hverju sveitarfélagi í umboði sveitarstjórnar sem fer með málefni grunnskóla eftir 

því sem lög og reglugerðir ákveða og sveitarstjórn eða sveitarstjórnir kunna að fela henni. 

Fræðslusvið Mosfellsbæjar er faglegt forystuafl í menntamálum í Mosfellsbæ, sviðið stýrir og fylgir eftir 

stefnumótun fyrir grunnskóla og leikskóla, tónlistarnám og fullorðinsfræðslu. Það hefur með höndum 

eftirlit með starfsemi grunnskóla og leikskóla í Mosfellsbæ og leyfisveitingar til dagforeldra skv. reglugerð 

um daggæslu barna í heimahúsum og eftirlit með þeirri starfsemi. 

Skólastjóri er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi 

skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri 

gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi 

skóla. Skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill 

skólastjóra. 

Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í 

stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega 

starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um 

fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær 

er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.
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  Stjórnskipulag – skipurit 
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3.1 Stjórn skólans skipa: 
 

Skólastjóri, Þórhildur Elfarsdóttir  

Deildarstjórar: 

8. og 10. bekkur Björk Einisdóttir  

7. og 9. bekkur Óðinn Pétur Vigfússon. 

Deildarstjóri stoðdeildar Elín Elísabet Jóhannsdóttir 

 

 
 

3.2 Mannauður 

  
 

Agla Ragnheiður Einarsdóttir Stuðningsfulltrúi Karen Erlingsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Alda Ágústsdóttir Leiðbeinandi Kristín Ásta Ólafsdóttir Kennari 

Andrea Björk Rúnarsdóttir Stuðningsfulltrúi Kristjana Hafliðadóttir Kennari 

Andrea Eðvaldsdóttir Kennari Maciej Adam Zembaty Starfsmaður í mötuneyti 

Andrea Rós Óskarsdóttir Kennari Margrét Lára Eðvarðsdóttir Smíða- og útikennari 

Andrés Ellert Ólafsson Umsjónarmaður tölva Margrét Lára Höskuldsdóttir Kennari 

Anna Sigrúnardóttir Sérkennsla Melkorka Rán Ólafsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Arnór Gauti Helgason Kokkur Ognjen Petrovic Stuðningsfulltrúi 

Aþena Vilbergsdóttir Stuðningsfulltrúi Óðinn Pétur Vigfússon Deildarstjóri 

Ágúst Benediktsson Kennari Ólafía Dalla Birgisdóttir Stuðningsfulltrúi 

Ásta Benediktsdóttir Kennari Ólafur Erling Ólafsson Umsjónarmaður fasteigna 
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Birgitta Líf Bjarnadóttir Stuðningsfulltrúi Ólafur Jónas Sigurðsson Kennari 

Björk Einisdóttir Deildarstjóri Rakel Jónasdóttir Kennari 

Brynja Björk Reynisdóttir Kennari Sara Lind Þorgerðardóttir Íþróttakennari YD 

Elín Elísabet Jóhannsdóttir Deildarstjóri 

sérkennslu 

Siggeir Magnússon Íþróttakennari 

Elísa Skúladóttir Kennari Sigríður Sigurðardóttir Náms- og starfsráðgjafi 

Elísabet Júlíusdóttir Kennari Sigrún Bjarnadóttir Íþr. Íþróttakennari YD 

Elísabet Stefánsdóttir Myndlistarkennari Sigrún Eiríksdóttir Ritari 

Gróa Karlsdóttir Skólaliði Sigrún Ýr Árnadóttir Leiðbeinandi 

Guðmundur Ásgeir Sveinsson Kennari Stefán Guðberg Sigurjónsson Íþróttakennari YD 

Guðrún Helga Guðfinnsdóttir Stuðningsfulltrúi Svanhildur Hlíf Bergsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Hafdís Hilmarsdóttir Kennari Svava Rós Sveinsdóttir Náms- og starfsráðgjafi 

Hanna María Helgadóttir Kennari Svava Sigurjónsdóttir Kennari 

Helga Lára Bæringsdóttir Kennari Sævaldur Bjarnason Kennari 

Hersteinn Kristjánsson Kennari Thelma Hermanns Svansdóttir Kennari 

Hildur Garðarsdóttir Kennari Tinna Guðmundsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Hólmfríður Kristjánsdóttir Starfsmaður bókasafn Úlfhildur Helga Guðbjartsdóttir Kennari 

Hrafnhildur Elínardóttir Starfsmaður í 

mötuneyti 

Vala Rún Björnsdóttir Kennari 

Inga María Hansen Ásgeirsdóttir Skrifstofufulltrúi Valdimar Khadir Árnason Stuðningsfulltrúi 



 

 

      21 

Ingibjörg Kjartansdóttir Stuðningsfulltrúi Vilberg Sverrisson Íþróttakennari 

Ingibjörg Ólafsdóttir Kennari Þórður Ólafsson Stuðningsfulltrúi 

Íris Reynisdóttir Kennari Þórhildur Elfarsdóttir Skólastjóri 

Ísak Pétur Bjarkason Clausen Stuðningsfulltrúi Þyrnir Hálfdanarson Kennari 

Jóhanna Jónsdóttir Íþróttakennari YD, 

sérfr. Mentor 

Örlygur Þór Helgason Kennari 

Jóhanna Valgeirsdóttir Sérkennari Örn Bjartmars Ólafsson Leiðbeinandi 

Jón Eiríksson Ökukennari     
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Skólastarf 

 
 

◆ Dagskipulag nemenda 
 

Kennsla hefst kl. 8:30 alla daga hjá öllum nemendum og lýkur kennslu frá 14:15 til 15:30. 

Nemendur fá allir sínar stundatöflur þar sem fram kemur hvaða daga þeir eru í íþróttum, sundi, list- og 

verkgreinum og öðrum greinum. 

Umsjónarkennarar hvers árgangs vinna saman í árgangateymum. 

Í Kvíslarskóla er faggreinakennsla sem þýðir að fagkennarar eru ábyrgir fyrir kennslu hverrar 

námsgreinar. Hver bekkur hefur sinn umsjónarkennara þar sem umsjónarkennari hittir bekkinn sinn 

a.m.k. einu sinni í viku. Kynjaskipt er í sundi í 9. og 10. bekk. 

List- og verkgreinar eru kenndar í lotum. Nemendum árgangs er skipt í jafnmarga hópa og list- og 

verkgreinarnar eru og færast þeir milli hópa á um það bil níu vikna fresti.
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◆ Skóladagatal 
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Mikilvægar dagsetningar  2021 - 2022

 

Ágúst  
  
11.- 13.  Endurmenntun 
15.-19.  
 
16.- 23.  

Danskir kennarar og skólastjóri koma í heimsókn. Á mánudeginum koma 
kennarar strax í skólann (lenda um kl.10) og Kristjana og Thelma búa til 
verkefni. 
Starfsdagar (19. ágúst - Starfsdagur Mosfellsbæjar fellur niður) 

25. 
31. 

Skólasetning 
Námsmat ákveðið í öllum greinum – skólanámskrá/kennsluáætlanir 

31. 
30.-31 

Valgreinakennsla hefst 
Flipp flopp Samfélagsfræðidagar – Nemendaþing, skólaumbótaspjall, 
gildi skólans, markmið mitt sem nemandi og fleira sem okkur dettur í hug 
 

September Bruna- og jarðskjálftaæfing áætlaðar í september 
 
 
 
1. 
7. 
7. 
8. 
8. 
14. 
14 
14 
 
15.-16 
 
21. 
24. 
27. 

 
Fastir liðir: lestrarpróf- Umsjónarkennarar skrá lestrareinkunnir í 
Mentor. 
Talnalykill - stærðfræðiskimun 
Valgreinakennsla hefst 
Kynningarfundur fyrir foreldra 7. bekkja, klukkan 8:15 (Á sal) 
Kynningarfundur fyrir foreldra 10. bekkja, klukkan 8:15 (Á netinu) 
Dagur læsis 
Kynningarfundur fyrir foreldra 8. og 9. bekkja, klukkan 8:15 (Á netinu) 
Hinsegin fræðsla fyrir starfsfólk 
7. bekkur fræðsla um handritaarfinn á sal (fyrsti tími) Stofnun Árna 
Magnússonar. Arndís Þórarins rithöfundur. 
Flipp flopp Náttúrufræðidagar- unnin verkefni tengd t.d. matarsóun, 
náttúru og fleira 
Stofnfundur foreldrafélags Kvíslarskóla 
Dagur íslenskrar náttúru 
Sameiginlegur fræðslu- og starfsdagur 
 
 

  
Október  
 
5.  

 
Alþjóðadagur kennara  

3.-8. 
4.-5. 

Danskir nemendur í heimsókn hjá íslenskum nemendum 
9. bekkur í Vatnaskóg  

16.-18. Þemadagar – Vísindi og tækni 
11.-15. 
15. 

Lestrarátak 1. tími 
Opna fyrir foreldraviðtöl 

20.-21 Tungumál – Halloween-draugaþema-hugmyndir að skóla verði breytt í 
draugahús sem enda á Halloween balli 21. október 

24.-26 Vetrarleyfi 
27. Starfsdagur 
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Nóvember 
 
2. 

 
Foreldraviðtöl 

8.  Baráttudagur gegn einelti  
16. Dagur íslenskrar tungu – Skemmtun á sal 
18.-29. 
20. 
 
 
 

Verkgreinar og íþróttir skipuleggja uppbrot þvert á námsgreinar 
Dagur mannréttinda barna (laugardagur). 
 

Desember 
 
1. 
3. 
6. 
13. 

 
Fullveldisdagurinn 
Skreytingardagur  
Þjóðfundur unglingadeildar 
Jólamatur  

15. 
15.-17. 
17. 
 
20. -3. 

Jólafundur starfsfólks 
Betri skólabragur Pay it forward – að láta gott af sér leiða. Athugið að hér 
eru 3 dagar – 17. desember. Jólakósýdagar, piparkökur, kakó og náttföt 
Jólaball um kvöldið 
Jólafrí 

   
Janúar 
 
 
3.  

 
Fastir liðir: Lestrarpróf 
Starfsdagur 

4.  Kennsla hefst eftir jólafrí 
6. Þrettándinn 
14. Annaskil - Opna fyrir foreldraviðtöl 
  
Febrúar 
2.   Dagur stærðfræðinnar 
3. Foreldraviðtöl 
8. 
7.-10.  

Undankeppni Stóru upplestrarkeppninnar í sal yngri deildar 
Lestrarátak vorannar í 3. tíma. 

16.-18. Vetrarfrí 
24.                               Skíðaferðalag eldri deild ef veður leyfir. Lagt af stað klukkan 9:00   
  
Mars 
8.  Samræmt könnunarpróf í 9. bekk – íslenska 
9. Samræmt könnunarpróf í 9. bekk -  stærðfræði 
15. og 16. Varasamræmduprófsdagar 
17. Árshátíð og íþróttadagur 
21. Árshátíð 7. bekk 
24. Stóra upplestrarkeppnin 
29. Starfsdagur 

 
 
Apríl 
  
2.  Dagur barnabókarinnar/Dagur einhverfra 
3. Tvöfaldur dagur 
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11.-18. Páskafrí 
21.  Sumardagurinn fyrsti 
22.  Starfsdagur 
24.-15. Íslenskir nemendur í heimsókn til Danmerkur 

 

 Maí 
 Fastir liðir: lestrarpróf 
1.  Verkalýðsdagurinn 
2.-3 
16. 

7. bekkur í Vatnaskóg 
Síðasti kennsludagur í vali hjá 10.bekk 

22. Uppstigningardagur 
19.- 25. Lokaverkefni hjá 10. bekk. Sýning 25. maí 
27 Árbók og frágangur hjá 10. bekk (eftir hádegi) 
20 Síðasti kennsludagur í vali 
20. Einkunnaskil – Mikilvægt að virða þá dagsetningu 
  

 

 
 

 Júní 

 
31.-2. 10. bekkur í útskriftarferð 
1.-3.    Útivistardagar 
7.         Útskrift 10. bekkja, klukkan 17:00

 

◆ Val nemenda 8.-10. bekkur 
 

Val nemenda fer fram rafrænt á www.val.kvislarskoli.is. Nemendur velja fyrir allt skólaárið að 

vori. 

Með rafrænu vali fá nemendur tækifæri til að hafa áhrif á eigin stundatöflu þar sem valgreinar 

eru á ákveðnum tíma í töflu. Hámarksfjöldi nemenda er í flestar valgreinar en engu að síður er 

reynt að verða við óskum nemenda. 

Námsgreinar nemenda skiptast í kjarna og frjálst val. Í kjarnanum eru íslenska, stærðfræði, 

enska, danska, náttúrufræði, samfélagsfræði, íþróttir, sund, list, verk og tæknigreinar ásamt 

einum umsjónartíma. Kjarninn telur 35 kennslustundir í 8. bekk, 31 kennslustund í 9. bekk og 32 

kennslustundir í 10. bekk. Frjálst val eru tvær til fjórar kennslustundir þannig að kennslustundir 

verða alls 37 kennslustundir á viku hjá 8. - 10 bekk. Þá er 10. bekkur eina kennslustund á viku í 

náms- og starfsfræðslu hjá náms- og starfsráðgjöfum. 

Nemendur í 9. og 10. bekk verða að velja í það minnsta eina valgrein í bundnu vali, tvær 

kennslustundir á viku. 

Með því að binda val er verið að fylgja eftir aðalnámskrá grunnskóla þar sem fram kemur að: 

„Val í námi skal miða að skipulegum undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla og taka mið af 

undirbúningi fyrir bóknám, starfsmenntun, verknám og list- og tækninám. Í þessu skyni gefst 

http://www.val.varmarskoli.is/
http://www.val.varmarskoli.is/
http://www.val.varmarskoli.is/
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nemendum kostur á að dýpka þekkingu sína á þeim námssviðum eða innan lögboðinna 

námsgreina”. 

Þeir nemendur sem stunda annað nám utan grunnskóla geta sótt um að fá það nám metið 

sem valgrein í 8., 9., og 10. bekk. Er þar t.d. átt við nám í tónlistarskóla, markvissa þjálfun hjá 

íþróttafélagi eða æskulýðsstarf (sjá í Lögum um grunnskóla, 26. grein nr. 91 frá 12. júní 2008). 

Óski nemandi að fá slíkt nám metið sem valgrein verður foreldri/forráðamaður að skila inn 

umsókn og staðfestingu á náminu á þar til gert eyðublað tvisvar á ári. 

 
 

◆ Helstu viðburðir og vettvangsferðir 
 

Ef ferðir eru farnar á skólatíma og þær skipulagðar af skólanum eru þær nemendum að 

kostnaðarlausu. Ferðir sem skipulagðar eru af foreldrum og foreldrafélagi eru ekki greiddar af 

skólanum. Í skólaferðum gilda skólareglur. 

,,Óheimilt er að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám 

eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi nemenda.” 

Komist nemandi af einhverri ástæðu ekki með í skipulagðar vettvangs- eða nemendaferðir er 

honum ætlað að mæta í skólann til annars skólastarfs. Ávallt skal gera ráðstafanir til þess að 

nemandi sem ekki kemst í ferðir fái kennslu á meðan á ferðinni stendur og tilkynna foreldrum 

ástæður og tilhögun. Ef ferðalag á vegum skólans stendur yfir nótt þarf skriflegt leyfi foreldra. 

Fastar ferðir nemenda í ákveðnum árgögnum er sem hér segir: 
 

o 7.bekkur – Vatnaskógur 

o 9. bekkur- Vatnaskógur 

o 10. bekkur – Útskriftarferð 

 

◆ Útfærsla viðmiðunarstundaskrár 
 

 

 1.b. 2.b. 3.b 4.b. Viðmið 5.b. 6.b. 7.b. Viðmið 8.b. 9.b. 10.b. Viðmið 

 Íslenska 360 360 360 280 1360 280 280 240 800 240 240 240 720 

  Stærðfræði 240 240 240 240 960 240 240 240 720 240 240 240 720 

Enska 0 0 40 40 80 120 120 120 360 160 160 160 480 

 Danska 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 160 160 440 

 Verkgreinar 160 160 160 160 640 240 240 160 640 120 0 0 120 

 Skólaíþróttir 120 120 120 120 480 120 120 120 360 120 120 120 360 

Listgreinar 40 40  40 120 40 40 0 80 0 0 0 0 

Náttúrufræðigreinar 120 120 120 120 480 120 120 120 360 120 160 160 440 

Samfélagsgreinar 160 160 160 160 640 160 160 160 480 160 160 160 480 

Upplýsinga/tæknimennt 0 0 0 40 40 40 40 40 120 40 0 0 40 
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Valgreinar /annað 0 0 0 0 0 40 40 80 160 80 240 240 560 

Nemendastundir á viku 1200 1200 1200 1200 4800 1400 1400 1400 4200 1400 1480 1480 4360 

 
 

◆ Kennsluáætlanir 
 

Inn á heimasíðu skólans má nálgast kennsluáætlanir fyrir hverja grein í öllum árgöngum.  

 

 

◆ Viðtöl 
 

Nemendaviðtöl 

Nemendaviðtöl eru á stundaskrá kennara tiltekinn dag í 30 mínútur einu sinni í viku á 

skólatíma viðkomandi bekkjar. Umsjónarkennarar taka alla nemendur markvisst í 15 mínútuna 

viðtöl í heimastofu tvisvar á ári. Viðtölin eru skipulegt jákvætt spjall og stuðst við 

spurningalista. Aðrir kennarar nota viðtalstímann einnig til að efla tengsl sín við nemendur 

ásamt því að hjálpa til við að leiðrétta framgöngu í viðkomandi kennslustundum – setja sér 

markmið. 

Hvers vegna nemendaviðtöl? 

Jákvæðari tengsl milli kennara og nemanda. Meiri líkur á að kennari geti komist að því hvað 

amar að ef nemanda líður ekki vel í skólanum. Tækifæri kennara til að sýna nemenda enn 

frekar að hann hafi áhuga á þeim og beri umhyggju fyrir námi þeirra og líðan. Aukin kynni milli 

nemanda og kennara. 
 

Viðtöl eftir þörfum 

 

o Hjálpa nemanda við að leiðrétta framkomu – setja sér markmið, t.d. eftir margar 

skráningar. 

o Við rannsóknarvinnu ef tilkynnt hefur verið um einelti í bekknum. 

o Aðrar þarfir kennarans til að ræða við nemendur sína. 

o Foreldrum boðið að vera með í viðtalinu eða þeir boðaðir eftir eðli málsins. 

Foreldraviðtöl/Námssamtöl 

Leiðarljós námssamtals er að foreldrar og kennari eru teymi sem vinna að velferð barnsins. 

Áhrif foreldra á nám og líðan barna eru óumdeild og námssamtöl eiga að tryggja að allir 

foreldrar eigi hlutdeild í skólagöngu barna sinna. Nemendur læra að taka ábyrgð á eigin námi 

með því að skipuleggja það í samráði við kennara og foreldra. Nemendur mæta með 

foreldrum í þessi samtöl við kennara. 

Námssamtöl eru tvö á skólaárinu: 

✓ nóvember ✓ febrúar. 
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Kynningarfundir fyrir aðstandendur allra nemenda þar sem þeim er boðið að kynna sér 

skipulag skólastarfsins, sjá nánar í kafla um skýringar á skóladagatali. 

 

◆ Samræmd próf 
 

Í lögunum segir að leggja eigi fram samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði fyrir 4. og 

7. bekk grunnskóla en nemendur í 9. bekk skuli þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku, 

stærðfræði og ensku. Nánari útfærslu á samræmdum könnunarprófum er hægt að sjá í 

reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla nr. 

173/2017. Með útgáfu hennar hefur ráðherra menntamála ákveðið að samræmd 

könnunarpróf í 4. og 7. bekk fari fram að hausti (september) en prófin í 9. bekk fari fram að 

vori (mars). Sjá nánar á dagsetningar prófa í kafla um skóladagatal. 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá 

námi og kennslu. Eins og aðalnámskrá tilgreinir er megintilgangur námsmats að leiðbeina 

nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Námsmatið í skólum fer fram 

með fjölbreyttum aðferðum, til dæmis má nefna munnleg verkefni, verkleg, skrifleg, 

myndræn, stuttar afmarkaðar æfingar, einstaklingsverkefni, hópverkefni, verkefnamöppu, 

rafræn verkefni, próf og fleira. Samræmd könnunarpróf eru lítill hluti af því heildarnámsmati 

sem fram fer í skólum og mikilvægt að nálgast prófin með því hugarfari. Sjá nánar námsmat 

skólans í skólanámskrá skólans. 

 

Nú hefur verið ákveðið að samræmd könnunarpróf verði ekki lögð fyrir í haust. Farið verður í vinnu við 

þróun á  

nýju námsmati. Nánar um þetta á vef Stjórnarráðsins og vef hjá Menntamálastofnun.
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◆ Skólareglur 
 

Skólareglur Kvíslarskóla 
 

● Sýnum jákvæðni og virðingu.  Sýnum öðrum kurteisi og prúðmennsku 

● Sýnum sjálfsstjórn og sjálfsöryggi. Beitum aldrei andlegu eða líkamlegu ofbeldi. 

● Sýnum samkennd og samvinnu. Virðum rétt annarra til náms, starfs og leiks. 

● Sýnum metnað og ábyrgð. Mætum stundvíslega í allar kennslustundir með námsgögn. 

● Sýnum tillitssemi og hjálpsemi. Göngum vel um bæði úti og inni og gefum góðan vinnufrið. 

● Sýnum reglusemi og sjálfsaga. Reykingar, veip, notkun munntóbaks og neysla hvers konar  

 vímuefna er bönnuð í skólanum og á skólalóð. Sömu reglur gilda á skemmtunum, skólabíl 

og   ferðalögum á vegum skólans. Neysla orkudrykkja og sælgætis er einnig bönnuð á 

skólatíma. 

● Sýnum ábyrgð og sjálfsaga. Snjalltæki eru geymd í tösku eða skáp og einungis notuð með 

leyfi   kennara í kennslustundum.  

● Sýnum kurteisi og snyrtimennsku. Förum úr yfirhöfnum og skóm í fatahengi. 

● Sýnum löghlýðni og tillitssemi. Akstur á vespum og vélhjólum er bannaður á skólalóð. 

Upptökur   og myndatökur eru ekki leyfðar í skólanum nema með sérstöku leyfi. 

● Sýnum góðvild og vináttu. Einelti er aldrei liðið í Kvíslarskóla.  

Viðurlög við brotum á skólareglum 

Ef nemandi veldur truflun á námi og kennslu og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara er heimilt 

að vísa honum úr kennslustund til stjórnanda. Komi til slíkrar brottvísunar er reynt að leysa málið þar. 

Hringt er heim í foreldra og nemendur fá að útskýra fyrir foreldrum sínum hvað gerðist. 
 

1. Starfsmaður ræðir við nemandann og skráir atvikið í Mentor. Ef málið leysist ekki þá vísar  

 starfsmaður málinu til umsjónarkennara. 

2. Umsjónarkennari/sérgreinakennari ræðir við forráðamenn. 

3. Umsjónarkennari/sérgreinakennari leitar aðstoðar skólastjórnanda. 

4. Forráðamenn eru boðaðir til fundar með umsjónarkennara/sérgreinakennara og 

skólastjórnanda. 

5. Nemandinn er í samráði við forráðamenn undir sérstöku tímabundnu eftirliti og skólastjóra kynnt 

 málið. 



 

 

      31 

6. Málinu er formlega vísað til skólastjóra sem í framhaldi vísar málinu til nemendaverndarráðs. 

Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eigum skólans, starfsfólks eða 

skólafélaga sinna. Um meðferð agamála vísast að öðru leyti til ákvæða grunnskólalaga. 

 

◆ Áherslur skólaársins 
 

Á síðasta skólaári fékk skólinn endurgjöf á skólastarfið í formi ytra mats Menntamálastofnunar. Í kjölfarið 

var farið af stað í alls kyns endurbóta- og stefnumótunarvinnu, hægt er að sjá nánar um þá vinnu í 

umbótaáætlun skólans (febrúar 2020). Þannig kom fram sýn á þá áhersluþætti sem vinna þyrfti eftir á 

næstu árum. 

Áhersluþáttum skólaársins má skipta upp í þrennt: 
 

 Kennslufræðilega 
• Fjórskipting, lestur, tækni, samþætting námsgreina og fjölbreyttir kennsluhættir. 

 Aðstöðulega 

• Bætt starfsmannaaðstaða, betri nýting húsnæðis. 

 Skipulagslega. 

• Endurskoðun verkferla, rafræn eyðublöð, endurgerð starfsáætlun og skólanámskrár. 

 

Kennslufræðilegar áherslur 

Lögð er áhersla á nokkra þætti hvað varðar nám og kennslu. Í ytra mati Menntamálastofnunar í lok árs 

2019 komu fram ýmsar ábendingar hvað varðar nám og kennslu. Ákveðið var að vinna með svokallaða 

fjórskiptingu. 

Fjórskipting 

Í fjórskiptingu er verið að horfa til fjölbreyttra kennsluhátta. Þar sem lögð verði áhersla á að nálgast 

markmið kennslunnar/námsins á fjölbreyttan hátt (a.m.k. fjórskipt) Þeir fjórir þættir sem helst á að horfa 

til í þessu fyrirkomulagi eru: Hópastarf, tækni, lestur, annað (samþætting námsgreina og fjölbreyttir 

kennsluhættir) 

Lögð er áhersla á samvinnu kennara þar sem þekking flyst þeirra á milli, styrkleikar njóti sín og 

jafningjastuðningur skili sér. 

Flipp flopp í skapandi skólastarfi er heiti á þróunarverkefni í Kvíslarskóla. Tveir svokallaðir Flipp flopp 

dagar eru    haldnir mánaðarlega og snúa að vinnulagi þar sem nokkrar námsgreinar eru samþættar 

hverju sinni. Áhersla er lögð á nýstárleg vinnubrögð af hálfu nemenda og kennara auk samspils 

upplýsingatækni og kennslufræðilegra hugmynda í námi, hugmynda á borð við verkefnamiðað nám, 

þemanám, þrautalausnanám, hönnunarmiðað nám og samvinnunám.  
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Útikennsla 

Útinám hefur alltaf verið einn af áhersluþáttum í skólastarfinu og kennarar nýta sér það á fjölbreyttan 

hátt í öllum greinum. 

 

Tækni í skólastarfinu 

Innleiðing á google classroom stendur nú yfir. Stefnt var að því að allir nemendur fái Chromebook og er 

það markmið í höfn. Ingvi Hrannar sérfræðingur í tæknimálum í skólastarfi starfar með skólanum  við 

innleiðinguna. 

Áherslur er varða aðstöðu 

Bókasafnið hefur verið fært miðsvæðis og má horfa frekar á sem upplýsingamiðstöð. 

Lögð er áhersla á gott vinnuumhverfi fyrir starfsfólk með bættri starfsmannaaðstöðu. Nýtt vinnuherbergi 

fyrir starfsfólk var tekið í notkun á síðasta skólaári og bætti það aðstöðuna til muna.
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Tómstunda- og  
félagsstarf í skóla           

 

  

Tómstunda- og félagsstarf í skóla 

 

Markvisst samstarf skólans er við félagsmiðstöðina Bólið og eru fundir haldnir reglulega með velferð 

nemenda að leiðarljósi ásamt því að finna leiðir til frekara samstarfs. 

Bólið hefur sinnt hópráðgjöf til nemenda í samvinnu við skólann þar sem lögð er áhersla á samskipti, 

félagsfærni og hópefli. Einnig hefur Bólið umsjón með nokkrum valgreinum fyrir 8. – 10. bekk, t.d. leiklist 

og Motocross klúbb.
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Stoðþjónusta 
 
 
 

Stoðþjónusta Kvíslarskóla hefur það hlutverk að veita þeim nemendum sem þess þurfa, stuðning vegna 

námslegra, líkamlegra, félagslegra og/eða sálrænna erfiðleika. Leitast er við að laga þann stuðning að 

þörfum hverju sinni.. Árlega skilar skólinn heildaráætlun um hvernig stuðningi var háttað yfir veturinn og 

í lok árs er gefið yfirlit yfir þjónustuna. 

Umsjónarkennarar sækja um aðstoð í námsverum fyrir þá nemendur sem þess þurfa með formlegum 

hætti þar sem tilgreina þarf ástæðu umsóknar. Umsóknareyðublöð má nálgast inn á rafrænni 

starfsmannasíðu skólans (sjá viðauka). Foreldrar geta einnig sótt um slíka aðstoð en að öllu jöfnu gera 

þeir það í samráði við umsjónarkennara eða deildarstjóra stoðþjónustu. 

Deildarstjóri stoðþjónustu í Kvíslarskóla sér um málefni sem varða nemendur sem þurfa aukinn stuðning 

eða úrlausn mála vegna alvarlegra námsörðugleika, geðraskana, þroskaraskana, fatlana eða 

taugaþroskaraskana á borð við einhverfu, ADHD o.fl. Einnig halda deildarstjórarnir utan um málefni sem 

snerta nýbúa, flóttabörn og börn sem koma úr barnaverndarkerfinu sem fósturbörn hafi þau sérþarfir. 

Innan stoðþjónustunnar starfa, sérkennarar, kennarar með áherslu á atferlismótun. Auk þess starfar 

deildarstjóri stoðþjónustu náið með öðrum stjórnendum skólans, sérkennurum, fagstjórum, 

skólasálfræðingi, kennsluráðgjafa skólaþjónustu, BUGL, talmeinafræðingi, barnaverndarnefnd, 

umsjónarkennurum og öðrum kennurum, stuðningsfulltrúum, námsráðgjöfum skólans og foreldrum og 

sitja skilafundi vegna sálfræðigreininga. Þeir hafa yfirumsjón með lesblindugreiningum og 

lesblinduskimunum (LOGOS) og greiningum með Talnalykli (stærðfræðigreiningum).
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Stuðningsfulltrúar. 
 

Stuðningsfulltrúar gegna gæsluhlutverki og aðstoða kennara þar sem talin er þörf á stuðning í kennslu. 

Leitast er eftir að raða hverjum stuðningsfulltrúa niður með þeim hætti að hann nýtist sem best. Þannig 

er aldrei fleiri en einn stuðningsfulltrúi í bekk. 

Teymisfundir 
 

Teymisfundir varða þá einstaklinga sem þurfa sérstaka aðgæslu. Þá sitja umsjónarkennari, námsráðgjafi 

og foreldrar en auk þess situr gjarnan kennsluráðgjafi frá skólaþjónustu og utanaðkomandi aðilar á borð 

við sálfræðinga eða barnaverndarfulltrúa (MST) gjarnan slíka fundi. Fundunum er ætlað að finna leiðir og 

lausnir fyrir barnið. 

Einstaklingsnámskrá 
 

 Um undanþágu frá skyldunámi skv.15.grein grunnskólalaga: 

Ef nemandi hefur dregist verulega aftur úr í námi eða á erfitt með að halda í við jafnaldra sína sökum 

fötlunar, raskana eða alvarlegra námsörðugleika má víkja frá Aðalnámskrá grunnskóla. Nemandinn fær 

þá einstaklingsnámskrá í þeim greinum sem frávikin eru. Einstaklingsnámskráin er endurskoðuð með 

reglubundnu millibili yfir veturinn, minnst tvisvar á vetri. Nemandi sem er á einstaklingsnámskrá fær 

stjörnumerkta einkunn í Mentor. Hafa skal í huga að sumir nemendur sem settir eru á 

einstaklingsnámskrá geta unnið sig upp og fylgt Aðalnámskrá að nýju. 

Hafi nemandi fengið undanþágu frá skyldunámsgrein í grunnskóla er eðlilegt að slík undanþága gildi 

áfram í sömu námsgreinum í framhaldsskóla (sem dæmi ef undanþága hefur verið veitt frá dönsku). 

Leiðbeinandi reglur um verklag grunnskóla vegna beiðni foreldra um undanþágu frá skyldunámi í 

tiltekinni námsgrein, samkvæmt 15. gr. grunnskólalaga: 

Umsókn verður að vera skrifleg. Foreldrar nemandans og skólastjóri verða að staðfesta umsókn. Í 

umsókn þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang og grunnskóli nemandans. Rökstuðningur og 

skýring á ástæðum þarf að koma fram í umsókn eða fylgja með. 

Skýringar og rök geta komið frá foreldrum, kennurum, sérfræðiþjónustu, sérfræðingum, læknum 

 (læknisvottorð), allt eftir eðli máls. 

Aflað er nánari skýringa ef þess er talin þörf. 

Leitað er álits sérfræðinga eða annarra aðila ef þurfa þykir. 

Skólastjóri skal skrá umsókn sem sérstakt mál og svara formlega með bréfi. 
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Námsver 
 

Í skólanum eru fjögur námsver. Í Gerplu fer fram sérkennsla í íslensku, stærðfræði og ensku. Í samstarfi 

við Gerplu er lítið lesver þar sem nemendur með lestrarvanda eiga þess kost að æfa sig í lestri undir 

handarjaðri starfsmanns og er þeim úthlutaður tími til þess nokkur skipti í viku um nokkurra vikna skeið. 

Í Heimsljósi í eiga nemendur skjól sem af ólíkum ástæðum þurfa hvíld frá bekk eða eiga erfitt með að vera 

inni í bekk. Þar fer fram félagsfærnikennsla og kennsla í grunngreinum í samstarfi við Gerplu og 

umsjónarkennara. Sérstakt samstarf er við list- og verkgreinakennara. 

Í Atómstöðinni fer fram hegðunarmótun og er hlutverk námsversins að grípa inn í óæskilega hegðun 

nemenda en þar er unnið út frá hugmyndafræði atferlismótunar. 

Einnig er starfrækt nýbúaver þar sem nemendur fá aðstoð við að læra íslensku frá grunni. Kennslan er 

með fjölbreyttu sniði þar sem leitast er við að efla áhuga og kjark nemenda til þess að tala íslensku. 

 

Náms- og starfsráðgjöf 
 

Viðvera námsráðgjafa: 

 

Mánudaga 12-16 

Þriðjudaga 8-16 

Miðvikudaga 8-16 

Fimmtudaga 8-16 

Föstudaga 8-13 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er það námsráðgjafa að vinna með nemendum, foreldrum, 

kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að 

námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Náms- og starfsráðgjafi er talsmaður nemenda og 

trúnaðarmaður. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra en er undanþeginn þagnarskyldu 

þegar líf, heilsa og öryggi nemenda er í húfi. Einnig ef nemandi greinir frá lögbroti. 

Allir geta óskað eftir viðtali hjá náms- og starfsráðgjafa. Hægt er að bóka viðtöl með því að senda beiðni 

rafrænt (sjá viðauka) Einnig er nemendum, foreldrum og starfsmönnum velkomið að hringja eða senda 

tölvupóst til náms- og starfsráðgjafa. Nemendur geta einnig bankað upp á eða fengið aðstoð ritara eða 

kennara við að bóka viðtal. 

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru að: 

● Veita ráðgjöf og fræðslu um vinnubrögð í námi, t.d. með námstækni og náms- og 

starfsfræðslu. 
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● Veita ráðgjöf og fræðslu vegna náms- og starfsvals. Aðstoða nemendur við að finna áhugasviðum 

 sínum farveg og meta hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf sem bjóðast. 

● Veita ráðgjöf og   fræðslu   til   nemenda   um   nám,   störf   og   vinnumarkað,   m.a.   í ljósi  

 jafnréttisstefnu skólans. 

● Sjá um uppsetningu og gerð valbóka, skipulagningu og skráningu valgreina í eldri deild ásamt því 

 að aðstoða nemendur með val í tengslum við áhugasvið. 

● Veita nemendum og foreldrum almenna ráðgjöf og stuðning þannig að nemendur eigi auðveldara 

 með að ná settum markmiðum í námi sínu. 

● Veita nýnemum ráðgjöf og stuðning. 

● Undirbúa flutning milli skólastiga, grunn/framhaldsskóla 

● Hópráðgjöf, kennsla og námskeiðahald í því skyni að þjónusta fleiri nemendur skólans. 

● Sinna fyrirbyggjandi starfi, t.d. vörnum gegn vímuefnum, einelti og ofbeldi í samstarfi við  

  starfsmenn/stjórnendur skólans og aðra svo sem starfsmenn félagsmiðstöðva,    

 hjúkrunarfræðing, skólasálfræðing og foreldrasamfélagið.Náms- og ráðgjafi situr í   

  eineltisteymi, nemendaverndarráði og áfallateymi. 

● Náms- og starfsráðgjafi situr teymisfundi/skilafundi er snúa að nemendum. 

● Náms- og starfsráðgjafi sinnir skýrslugerð, skráningum, úrvinnslu upplýsinga um viðtöl og  

 viðfangsefni, endurmenntun og samstarfi við aðra ráðgjafa og fagaðila. 

 

Nemendavernd 
 

Nemendaverndarráð tekur til umfjöllunar mál einstaka nemenda eða nemendahópa sem lögð hafa verið 

fyrir ráðið. Í ráðinu sitja skólastjórnendur, námsráðgjafar, sálfræðingur skólans, kennsluráðgjafi frá 

skólaskrifstofu og skólahjúkrunarfræðingar. 

Hlutverk nemendaverndar: 

Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi 

skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf, sérfræðiþjónustu auk þess að vera skólastjóra til aðstoðar um 

framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Nemendaverndarráð fjallar um sérstök úrræði 

fyrir einstaka nemendur eða nemendahópa sem lögð hafa verið fyrir ráðið. Fulltrúar í 

nemendaverndarráði geta haft frumkvæði að því að mál einstakra nemenda séu tekin upp í ráðinu. Ávallt 

skal vísa málum til ráðsins með formlegum hætti. Starfsfólk skóla, foreldrar, nemendur og fulltrúar 

sérfræðiþjónustu skólans geta óskað eftir því við skólastjóra eða fulltrúa hans í nemendaverndarráði að 

mál einstakra nemenda eða nemendahópa verði tekin fyrir í ráðinu. 

Starfsemi nemendaverndar: 

Með nemendaverndarráði er hagsmuna nemenda í skólanum gætt enda er hlutverk þess að vernda þá og 

styðja. Það felst til dæmis í því að taka við öllum tilvísunum vegna þeirra nemenda sem þurfa sérstakan 

stuðning eða aðstoð vegna líkamlegra, félagslegra og/eða sálrænna erfiðleika. Þar fer fram mat á þörf 
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nemenda fyrir greiningu sérfræðinga (sálfræðinga, talmeinafræðinga, sérkennara o.fl.) vegna náms-, 

tilfinninga- og/eða þroskavanda. Í framhaldi af þeirri vinnu ýtir stoðþjónusta skólans slíkum greiningum úr 

vör. 

Einnig er málefnum einstakra nemenda vísað til frekari úrlausnar til félagsþjónustunnar, til eineltisteymis 

eða í önnur úrræði sem skóli hefur. 

Ráðið sér um að afgreiða tilkynningar og aðrar upplýsingar til barnaverndaryfirvalda í samræmi við skyldur 

vegna barnalaga og barnaverndarlaga. 

Starfsreglur nemendaverndar: 

Foreldrar, kennarar og aðrir starfsmenn skólans geta vísað málum til nemendaverndarráðs. Málunum er 

vísað formlega til ráðsins með þar til gerðu eyðublaði sem finna má á heimasíðu skólans og inn á rafrænni 

starfsmannasíðu skólans (sjá eyðublað í viðauka). 

Ávallt skal upplýsa foreldra um að máli barna þeirra sé formlega vísað til nemendaverndarráðs og leita 

eftir samstarfi við foreldra um lausn mála. Má gera það með tölvupósti eða bréflega. 

Fulltrúar nemendaverndarráðs geta fundað með óformlegum hætti til að ræða um hvort taka skuli 

einstaka mál fyrir formlega. Telji nefndarmenn ástæðu til að fjalla á formlegan hátt um slík mál skal þeim 

vísað til ráðsins eftir þeim verklagsreglum sem að framan eru taldar. 

Að öðru leyti vísast í lög og reglugerðir sem snerta starfsemi nemendaverndarráðs. 

Nemendaverndarráð fundar annan hvern mánudag.  

 

Sálfræðiþjónusta 
 

Óski umsjónarkennarar eða foreldrar eftir því að nemandi verði tekinn til greiningar hjá skólasálfræðingi 

þarf að senda formlega umsókn þess eðlis til nemendaverndarráðs sem tekur afstöðu til umsóknarinnar, 

enda situr skólasálfræðingur á nemendaverndarráðsfundum. Samþykki nemendaverndarráð að setja 

nemanda í greiningu sendir deildarstjóri stoðþjónustu eða annar stjórnandi skólans, umsjónarkennara og 

foreldrum greiningarlista til útfyllingar. Auk þess þurfa foreldrar að fylla út beiðni til skólaþjónustu. 

Foreldrar og umsjónarkennari afhenda deildarstjóra útfylltu gögnin sem kemur þeim til skólasálfræðings. 

Hlutverk skólasálfræðings er fyrst og fremst það að greina nemendur sem grunur leikur á að hafi einhverjar 

raskanir. Inni í því er ekki fólgin meðferð. Foreldrar geta sótt um slíka þjónustu til heilsugæslu eða á 

einkastofur. 

 

 

Ráðgjöf 
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Hegðun og líðan einstaka nemenda eða hópa getur verið snúin. Eins geta fatlanir eða raskanir nemenda 

verið með þeim hætti að kennarar þurfi sérstaka ráðgjöf. Við skólaþjónustuna starfar reyndur 

kennsluráðgjafi sem kemur í skólann sé þess óskað og gefur ráð að athuguðu máli og styður með þeim 

hætti þá þætti sem huga þarf að. Kennarar geta sótt um slíka ráðgjöf til skólaþjónustunnar með því að 

fylla út beiðni til skólaþjónustu. Beiðnablaðinu skal skila til deildarstjóra stoðþjónustu og það tekið fyrir á 

nemendaverndarráðsfundi. Beiðnablaðið má nálgast á rafrænni starfsmannasíðu skólans. (sjá beiðnablað 

í viðauka) 

 

Talkennsla/talmeinafræðingur 

 

Talmeinafræðingur starfar fyrir skólaskrifstofuna og sér um greiningar á málþroska og 

framburðarfrávikum. Oft eru kennarar og foreldrar meðvitaðir um málþroskavanda nemenda en í sumum 

tilvikum kemur fram í greiningargögnum skólasálfræðings að vísa þurfi barni til frekari greiningar hjá 

talmeinafræðingi þó áður hafi ekki legið grunur um slíkan vanda. Deildarstjóri sendir umsjónarkennara og 

foreldrum viðeigandi greiningarlista en foreldrar fylla auk þess út beiðnablað um slíka þjónustu. Þegar 

deildarstjóri stoðþjónustu hefur fengið útfyllt greiningarblöðin til baka sendir hann þau á skólaþjónustuna. 

Hlutverk talmeinafræðings á vegum Mosfellsbæjar er eingöngu fólgið í því að greina vanda en inni í því 

felst ekki meðferð. Foreldrar þeirra barna sem greinast með málþroskaröskun eða framburðargalla þurfa 

að sækja um slíka meðferð á einkastofum en meðferðin er niðurgreidd af Sjúkratryggingum. 

 

Túlkaþjónusta 

 

Skólinn býður upp á túlkaþjónustu í foreldraviðtölum, í móttökuviðtölum og þegar nauðsyn krefst þess 

að nýtt sé slíkt þjónusta. 

 

Skólaheilsugæsla 

 

Viðverutími hjúkrunarfræðinga í Kvíslarskóla. 

Hjúkrunarfræðingur er við þriðjudags, fimmtudags- og föstudagsmorgna. Staðsetning hjúkrunar er á 

skrifstofu Kvíslarskóla 

Ólíkt öðru starfsfólki skólans er skólahjúkrunarfræðingur starfsmaður Heilbrigðisstofnunar og getur því 

verið kallaður þangað fyrirvaralaust, komi til þess tilkynnir skólahjúkrunarfræðingur riturum skólans um 

það. 
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Meginmarkmið skólaheilsugæslu 

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd og leitast er við að efla heilbrigði nemenda 

og stuðla að vellíðan þeirra. Hlutverk skólaheilsugæslunnar er að stuðla að því að börn fái að vaxa, þroskast 

og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. 

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem 

koma að málefnum nemenda. 

Ábyrgð skólahjúkrunarfræðings 

Skólahjúkrunarfræðingur ber ábyrgð á skólahjúkrun í þeim skóla sem hann starfar við. Hann vinnur 

samkvæmt lögum, reglugerðum og tilmælum er varða starf hans. 

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar 

1. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling. Börnum sem ekki hafa farið í 4 ára skoðun, er vísað 

til heilsugæslustöðvar. 

4. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling. 

7. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og athugun á litaskyni. Bólusett gegn mislingum, 

 rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta) fyrir alla nemendur og bólusett gegn  (tvær   

 sprautur með sex mánaða millibili) fyrir stúlkur. 

9. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling. Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki, kíghósta og 

stífkrampa (ein sprauta) fyrir alla nemendur. 

Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til. 

Skólaheilsugæsla fylgist einnig með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli Landlæknis 

segja til um. Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar verður haft samband við foreldra. 

Fræðsla/heilbrigðishvatning/forvarnir 

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta. 

Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þau til umhugsunar og ábyrgðar á eigin 

heilbrigði. Innihald fræðslunnar fer eftir aldri barnanna en miðast fræðslan ávallt út frá 6 H heilsunnar sem 

eru hollusta, hreyfing, hreinlæti, hamingja, hugrekki og hvíld. 

Foreldrar geta leitað eftir ráðgjöf skólaheilsugæslunnar varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt 

heilbrigði barnsins. 

Slys og veikindi 

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt. Slasist barn í skólanum er unnið samkvæmt 

gildandi neyðaráætlun skólans um viðbrögð við slysi. Áætlunin gerir ráð fyrir tafarlausu útkalli neyðarbíls 

í alvarlegum tilfellum og að umsvifalaust sé haft samband við foreldra. 
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Þegar hjúkrunarfræðingur er staddur í skólanum annast hann bráðahjálp og hefur samband við foreldra. 

Þurfi barn að fara á heilsugæslustöð eða slysa- og bráðamóttöku, er æskilegt að foreldri fylgi því. 

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt 

að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d.sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og 

blæðingasjúkdóma. 

Lyfjagjafir 

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda 

á skólatíma. Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem 

hafa verið ávísuð af lækni. Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra. 

Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum og eiga 

þá foreldrar þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma að hafa samband við skólaheilsugæslu sem 

skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma. Ekki eru gefin verkjalyf í skólanum. Foreldrar eru beðnir um að hafa það 

í huga og gera viðeigandi ráðstafanir sé þörf á því. 

Lús 

Lúsin er lífseig og skýtur alltaf reglulega upp kollinum yfir skólaárið og því mikilvægt að foreldrar kembi 

hár barna sinna reglulega, t.d. vikulega. 

Til þess að ráða niðurlögum hennar er nauðsynlegt að meðhöndla málið ekki sem feimnismál. Það er ekki 

hlutverk skólahjúkrunarfræðinga að kemba hár barna. Hlutverk þeirra er að fyrirbyggja lús, ráðleggja, 

styrkja og leiðbeina þegar lús greinist hjá barni. Það er foreldra að sjá um að fylgjast með hári barna sinna 

og meðhöndla ef lús greinist. Finnist eitthvað athugavert er mikilvægt að tilkynna skólanum það tafarlaust 

(hjúkrunarfræðingur/ritari/kennari) þar sem öll lúsatilfelli eru tilkynningarskyld til landlæknis. Einnig er 

mikilvægt að láta þá vita sem barnið umgengst mest. 

Komi upp lús í árgangi er sendur tölvupóstur til allra foreldra í þeim árgangi og kembiáætlun sett í gang. 

Mjög mikilvægt er að fylgja þessari áætlun, því öðruvísi tekst ekki að útrýma lúsinni. Börnum í öðrum 

árgöngum er ekki gert viðvart, nema sérstök ástæða þyki til. Hjúkrunarfræðingur heldur skrá yfir lúsatilfelli 

og er þess gætt að nafn barnsins sem smitaðist komi hvergi fram. 

Svipaðar reglur gilda um njálg og kláðamaur. 

Svefn, nesti og skjólfatnaður 

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna. Börn þurfa að sofa 10 – 12 

klst. á nóttu. Skóladagur nemenda er langur, mikilvægt er að borða reglulega og hafa með sér hollt og gott 

nesti. Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu og vettlinga
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Samstarfsaðilar 
 

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar 

 

Hlutverk fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar er að annast félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega 

heimaþjónustu, málefni barna og ungmenna, eldri borgara og fatlaðs fólks, húsnæðismál, aðstoð vegna 

áfengis- og fíkniefnavanda og vímuvarnir samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglum 

Mosfellsbæjar. 

Félagsmiðstöðin Bólið 

 

Markvisst samstarf náms- og starfsráðgjafa er við Félagsmiðstöðina Ból og eru fundir haldnir reglulega 

með velferð nemenda að leiðarljósi ásamt því að finna leiðir til frekara samstarfs. 

Bólið hefur sinnt hópráðgjöf til nemenda í samvinnu við skólann þar sem lagt er áherslu á samskipti, 

félagsfærni og hópefli. Einnig hefur Bólið umsjón með nokkrum valgreinum fyrir 8. – 10. bekk, t.d. leiklist 

og Motocross klúbb. 

Listaskóli Mosfellsbæjar 
 

Hér vantar upplýsingar um samstarf listaskólans, skólahljómsveit Mosfellsbæjar. 

 

Framhaldsskólar 

 
 

Á haustönn er venjan að nemendur í 10. bekkjum fari í heimsókn í Framhaldsskólann í Mosfellsbæ þar sem 

að þeir fá kynningu á skólanum og starfsemi hans. Borgarholtsskóli kemur jafnframt árlega með kynningu 

fyrir 10. bekki á vorönn. Náms- og starfsráðgjafar eru í góðu samstarfi við framhaldsskóla og aðstoða 

nemendur sem eru að ljúka 10. bekk með val á námi í framhaldsskóla og fer það að mestu fram í náms- og 

starfsfræðslu tímum 

Trúfélög 
 

Kvíslarskóli starfar samkvæmt megin viðmiðum um samskipti skóla og trúfélaga sem gefin voru út af 

Mennta- og menningarmálaráðherra þann 29. apríl 2013 (sjá í viðhengi). 



 

 

      43 

 

Rauði krossinn - heimanámsaðstoð 
 

Krakkanám er námsaðstoðarverkefni fyrir grunnskólanema á höfuðborgarsvæðinu og er áhersla lögð á að 

virkja nemendur í námi. 

Krakkanám fer fram á bókasöfnum en þangað koma krakkar einu sinni í viku og hitta sjálfboðaliða Rauða 

krossins sem hjálpa þeim við lestur, íslenskunám og annað tilfallandi heimanám eða verkefni sem þau 

þurfa aðstoð við. Samhliða náminu fá þau tækifæri til að kynnast þjónustu bókasafnsins í tengslum við 

nám, áhugamál, tómstundir o.fl. 

Markmið verkefnisins er að sjá til þess að öll börn á Íslandi óháð uppruna njóti jafnra tækifæra til aðstoðar 

við nám. 

Krakkanám, dags- og tímasetningar 

Lágafellsskóli: fimmtudögum 13:30-15:00 Bókasafn Mosfellsbæjar: þriðjudögum 14:00-15:30 

Vinsamlegast hafið samband við krakkanam@redcross.is eða mariabeck@redcross.is fyrir nánari 

upplýsingar.

mailto:krakkanam@redcross.is
mailto:mariabeck@redcross.is
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Félög, ráð og nefndir 
 

 
 

Skólaráð 
 

Skipan skólaráðs: 

Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri 

Svava Sigurjónsdóttir, kennari 

Úlfhildur Guðbjartsdóttir, kennari 

Melkorka Ólafsdóttir, stuðningsfulltrúi 

Halla Katrín W. Ólafsdóttir, nemandi í 10. HH 

Baldur Þorkelsson, nemandi í 9. KH 

Guðrún Helgadóttir, grenndarfulltrúi 

Dagný Kristinsdóttir, fulltrúi foreldra 

Inga Lilja Lárusdóttir, fulltrúi foreldra 

 

Um skólaráð 

Við skólann starfar skólaráð líkt og lög gera ráð fyrir. Á fyrsta fundi skólaráðs setur ráðið sér starfsáætlun 

(sjá viðhengi). Í umbótaáætlun Menntamálastofnunar í lok árs 2019 kom í ljós að skólinn þyrfti að tryggja 

að fulltrúar nemenda í skólaráði geti setið í tvö ár líkt og reglugerð gerir ráð fyrir. Í reglugerð er kveðið á 

um að í skólaráði skulu sitja níu fulltrúar.  

Foreldrafélag 
 

Skipan í stjórn foreldrafélagsins 

Dagný Kristinsdóttir formaður 

Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir, ritari og varaformaður 

Katrín Björk Baldvinsdóttir gjaldkeri 

Inga Lilja Lárusdóttir og Magano Katarina Shiimi meðstjórnendur. 
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Um foreldrafélag 

Samkvæmt 9. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 skal starfa foreldrafélag við grunnskóla. Skólastjóri er 

ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að 

styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers skóla 

setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð. 

Markmið félagsins er að vera samstarfsvettvangur foreldra og starfsfólks í skólanum auk þess að styðja 

heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði. Félaginu er ætlað að koma 

á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál ásamt því að standa vörð um réttindi 

nemendanna til aukins þroska og menntunar. 

Í foreldrafélagi Varmárskóla, skammstafað FFVS, eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda í skólanum. 

Stjórn félagsins er skipuð sjö fulltrúum sem skipta með sér verkum formanns, gjaldkera, ritara sem 

jafnframt gegnir hlutverki varaformanns og meðstjórnenda til tveggja ára í senn. Félagið starfar eftir lögum 

FFVS ásamt ákvæðum laga og reglugerða um grunnskóla. Félagið er í samstarfi við önnur foreldrafélög og 

samtök foreldra. 

Heimili og skóli hafa gefið út handbækur fyrir fulltrúa foreldra á öllum skólastigum. Í þeim er lýst starfi 

foreldrafélaga og foreldra- og skólaráða. 

 

 

Nemendafélag 
 

Nemendur hvers bekkjar í eldri deild skólans velja sér tvo bekkjartengla í nemendaráð. Bekkjartenglar sitja 

í nemendaráði og eru talsmenn síns bekkjar ásamt því að vera umsjónarkennara og skólayfirvöldum til 

ráðgjafar um innri mál bekkjarins. 

Stjórn nemendaráðs skipa fjórir bekkjartenglar, formaður og varaformaður (úr 10.bekk), ritari og gjaldkeri. 

Nemendaráð skólans stýrir og skipuleggur allt félagsstarf unglingadeildar í samvinnu við umsjónarmann 

félagsstarfs og skólastjórnendur. 

Skólinn gerir þá kröfu til allra er starfa í og með nemendaráði að þeir séu ábyrgir nemendur sem sýni af 

sér góða hegðun, stundi námið vel, séu góðar fyrirmyndir fyrir aðra nemendur og hafi góða skólasókn. 

Gæta ber jafnréttis við val í nemendaráði og almennt þegar kemur að félagstörfum skólans. Fundir eru 

auglýstir á sjónvarpi á 2. hæð eldri deildar. 

Um nemendaráð: 

Formaður: Stýrir starfi hópsins og er ábyrgur fyrir því að skipuleggja dagskrá fyrir hvern fund ásamt 

varaformanni. Formaður verður að sýna starfi sínu áhuga og hafa stjórnunarhæfileika. Hann þarf að vera 

í góðu sambandi við skólayfirvöld, umsjónarmann félagsstarfs, kennara, starfsfólk og samnemendur. Hann 
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þarf að hafa gott lag á að skipta verkum á milli manna og virkja sem flesta nemendur til þátttöku í 

félagsstarfi. 

Varaformaður: Er formanni til aðstoðar og stjórnar í forföllum hans. Hann er tengill stjórnar við nefndir 

og ráð sem starfa á vegum nemendaráðsins. 

Gjaldkeri: Sér um fjárreiður nemendaráðs og annast reikninga og bókhald. Flest af því sem hann 

framkvæmir gerir hann undir handleiðslu umsjónarmanns og/eða skólastjóra. Gott upplýsingaflæði þarf 

að vera á milli gjaldkera og umsjónarmanns/skólastjóra. Gjaldkeri hefur umsjón með fjáröflunum, 

innheimtu aðgangseyris á skemmtunum o.s.frv. 

Ritari: Skrifar alltaf fundargerð nemendaráðsfunda. Hann heldur skrá um öll verk hópsins og ganga frá 

öllum skriflegum bréfum og yfirlýsingum sem hópurinn vill senda frá sér. Sér um fréttatilkynningar, 

auglýsingar o.fl. 

Bekkjatenglar/Talsmenn: Þurfa að geta talað hátt og skýrt fyrir framan hóp af fólki. Verða að vera 

traustvekjandi. Eru talsmenn síns bekkjar og verða að taka hlutverk sitt hátíðlega. Gæta þess að bekkurinn 

þeirra sé ávallt upplýstur um það sem framundan er.
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Teymi og nefndir 

Öryggis- og áfallaráð 

 

Skipan í öryggis- og áfallaráð 

Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri 

Óðinn Pétur Vigfússon, Björk Einisdóttir, Elín Elísabet Löve, deildarstj 

Sigríður Sigurðardóttir, Svava Rós Sveinsdóttir, námsráðgjafar 

Ólafur Erling Ólafsson, öryggistrúnaðarmaður 

Sigrún Eiríksdóttir, ritari 

Thelma Ýr Guðjónsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur 

 Auk þeirra mun skólasálfræðingur og prestur vera innan handar. 

Öryggisnefnd/vinnuvernd - Teymi 

Ólafur Erling Ólafsson, formaður 

Guðmundur Ásgeir Sveinsson, ritari 

Kristjana Hafliðadóttir 

Óðinn Pétur Vigfússon - fulltrúi stjórnenda 

Thelma Hermanns Svansdóttir 

 

Teymi gegn einelti 
 

Skipan í eineltisteymi 

 

 Björk Einisdóttir, deildarstjóri  

 Óðinn Pétur Vigfússon, deildarstjóri  

 Örlygur Þór Helgason, kennari  

 Svava Rós Sigurjónsdóttir, námsráðgjafi 

 Sigríður Sigurðardóttir, námsráðgjafi (í leyfi þetta skólaár) 

 

Flipp flopp teymi 
 

 Skipan í Flipp flopp teymi 

Andrea Eðvaldsdóttir 

Hanna María Helgadóttir 

Kristjana Hafliðadóttir 

Rakel Jónasdóttir 

Úlfhildur Helga Guðbjartsdóttir 
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Ingibjörg Ólafsdóttir 

Margrét Lára Höskuldsdóttir 

Íris Reynisdóttir 

Sævaldur Bjarnason 

 

Viðburðateymi (nemendaviðburðir)  
 

             Skipan í viðburðateymi 

             Andrea Rós Óskarsdóttir 

 Brynja Björk Reynisdóttir 

 Elísabet Stefánsdóttir 

 Hafdís Hilmarsdóttir 

 Hersteinn Kristjánsson 

 Hildur Garðarsdóttir 

 Siggeir Magnússon 

 Vilberg Sverrisson 

 Þyrnir Hálfdanarson 

Jafningjateymi 
 

          Skipan í jafningjateymi 

 Ásta Benediktsdóttir 

 Svava Rós Sveinsdóttir 

 Sævaldur Bjarnason 

Uppeldi til ábyrgðar 
 

 Elísa Skúladóttir 

 Elín Elísabet Jóhannsdóttir 

 Sigrún Ýr Árnadóttir 

 Svava Sigurjónsdóttir 

 Vala Rún Björnsdóttir 

 Örlygur Þór Helgason 

  

Jafnréttisteymi 
 

          Skipan í jafnréttisteymi 

          Anna Sigrúnar 

          Guðmundur Ásgeir Sveinsson 

          Íris Reynisdóttir
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Læsisteymi 
 

Skipan í læsisteymi 

Björk Einisdóttir, deildarstjóri  

Elín Elísabet Jóhannsdóttir 

Jóhanna Valgeirsdóttir, kennari  

Kristín Ásta Ólafsdóttir, fagstjóri í íslensku 

 

Sjálfsmatsteymi 
 

Skipan í sjálfsmatsteymi/símenntun 

Ágúst Benediktsson 

Elísabet Júlíusdóttir 

Ólafur Jónas Sigurðsson 

Alda Ágústsdóttir 

Þórhildur Elfarsdóttir 

Teymi um tækni í skólastarfi 
 

Skipan í upplýsingateymi og Google Classroom 

Andrés Ellert Ólafsson 

Úlfhildur Helga Guðbjartsdóttir 

Ingibjörg Ólafsdóttir 

Þórhildur Elfarsdóttir 

Örn Bjartmars Ólafsson 

Mentorteymi 
 

Skipan í Mentorteymi 

 

Kristín Ásta Ólafsdóttir 
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Móttökuáætlun 
Móttökuáætlun fyrir alla nýja nemendur sem byrja í skólanum. Áætlunin skiptist í tvo hluta, almennur 

hluti og fimm verkferla. 

 

Almennur hluti 
 

 

o Foreldrar nemanda skrá nemanda í skóla á íbúagátt Mosfellsbæjar (sjá nánar í kafla um 

umsóknir) 

o Foreldrar gera skólanum viðvart um komu nemandans í skólann. 

o Ákveðinn er tími fyrir móttökuviðtal þar sem foreldrar og nemandi mæta. Skólinn sér um að  

 panta túlk ef þurfa þykir. 

o Upplýsinga aflað frá fyrri skóla. 

o Skólastjórnandi velur bekk fyrir nemanda. 

o Umsjónarkennara tilkynnt um væntanlegan nemanda, hvaðan hann er og hvenær 

 móttökuviðtal fer fram. 

o Umsjónarkennari undirbýr bekkinn fyrir komu nýs nemanda og tilkynnir jafnframt 

 öðrum kennurum sem kenna bekknum um komu hans. 

 

Verkferlar við móttöku 
 

Verkferlar varðandi móttöku nýrra nemenda eru fimm. 

 

o Verkferill 1. almennur verkferill 

o Verkferill 2. fyrir nemendur með sérþarfir 

o Verkferill 3. fyrir nýja nemendur sem ekki hafa íslensku að móðurmáli 

o verkferill 4. fyrir verðandi 1. bekkinga 

o Verkferill 5. fyrir nýja nemendur í 5. bekk sem koma úr Krikaskóla. 

 

Verkferill 1. Nýr nemandi 
 

Boðað til móttökuviðtals. Á fundi er barnið boðið velkomið, aflað nauðsynlegra upplýsinga, skólinn 

skoðaður, afhent stundaskrá og nauðsynlegar upplýsingar veittar. Ábyrgð á fundinum: Deildarstjóri. Aðrir 

sem sitja fund eru: Foreldrar, umsjónarkennari, deildarstjóri. 

Barnið hefur svo skólagöngu næsta dag. 

Upplýsingar berist til annarra kennara og hjúkrunarfræðings: Deildarstjóri. 
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Stöðumat – fundur með foreldrum, umsjónarkennara , deildarstjóra stigs (ef þörf krefur) og eftir u.þ.b. 

fjórar vikur. Umsjónarkennari boðar til fundar. 

 

Verkferill 2. Nemandi með sérþarfir 
 

 

o Unnið skv. verkferil 1. auk þess situr deildarstjóri stoðþjónustu fyrsta fund. 

o Upplýsinga aflað um niðurstöður athugana og greininga og haft samband við aðrar 

stofnanir ef þörf krefur. 

o Eftir að upplýsingar hafa verið veittar er unnin áætlun um stuðning og barn hefur síðan 

skólagöngu. 

o Stofnað teymi sem fundar innan fjögurra vikna. Skipaður teymisstjóri sem boðar til fundar. 

 

Verkferill 3. Nemandi sem er nýfluttur til Íslands 
 

Unnið skv. verkferill 1. hér að framan en auk þess situr umsjónarmaður ISAM (íslenska sem annað mál) 

fundinn og eftir atvikum fulltrúum frá félagsmiðstöð, frístund. 

Fyrsti fundur skiptist í tvennt. Fyrri hlutinn er hefðbundið innritunarviðtal þar sem stuðst er við 

Móttökuviðtal II. Ábyrgð: Námsráðgjafi. Seinni hlutinn er kynnisferð um nánasta umhverfi (Leiknissvæði, 

sundlaug, félagsmiðstöð, bókasafn, heilsugæsla og eftir atvikum trúfélög,.., verslanir o.s.frv.) Ábyrgð: 

Fulltrúi þjónustumiðstöðvar. 

Eftir fyrsta viðtal: 

Tekin ákvörðun um stuðning fyrir nemanda (ef þörf krefur): Ábyrgð: Deildarstjóri stoðþjónustu. 

Umsjónarkennari og kennari í íslensku 2 fara yfir hvernig móttöku og fyrstu skrefum í bekk (vikuáætlun í 

öllum námsgreinum) er háttað ásamt mati á stöðu nemanda. Gátlisti?? fylgiskjal 4. (verkefnapakki). 

 

Gátlisti vegna nýrra nemenda 
 

 

Hér á eftir er gátlisti yfir grunnupplýsingar um skólastarfið, þjónustu skólans, samskipti við skólann, 

skólareglur og fleira, sem gott getur verið að styðjast við. Hver og einn þarf að vega og meta hversu miklum 

upplýsingum er komið á framfæri í einu, en tryggja þarf að upplýsingunum sé komið á framfæri eins fljótt 

og kostur er. 

 

o Nemanda og foreldrum afhentir bent á starfsáætlun og skólanámskrá skólans inn á 

heimasíðu. 

o Frístundastarf og Íþróttastarf í Reykjavík 
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o Fjölmenningarlegar áherslur í starfsemi skólans og markmið. 

o Upplýsingar um þjónustu sem stendur nemendum sem eru innflytjendur sérstaklega til 

boða. 

o Nemanda og foreldrum er afhent skóladagatal, innkaupalistar, stundaskrá og önnur gögn eftir því 

 sem við á. Efni þessara gagna útskýrt eftir þörfum, sérstaklega er sagt frá starfsdögum, 

skertum dögum, foreldradögum og hefðum sem tengjast frídögum, svo sem bolludegi og öskudegi. 

o Upplýsingar um hvað nemandi skal hafa með í skólann, hvað foreldrar þurfa að útvega   

 s.s.skólatösku, pennaveski, íþróttaföt, sundföt o.s.frv. og hvað skólinn útvegar s.s. nemendabækur, 

 bókasafnsbækur, orðabækur og nemendaskápa. 

o Hvernig dagurinn gengur fyrir sig (innihald skóladagsins og hvernig frístundastarfið tekur við, ef  

 við á). 

o Kennsluhættir og námsmat. 

o Hvernig kennslu er háttað í stórum dráttum. 

o Venjur tengdar bekkjarstarfi, umsjónarmaður, nemandi dagsins, o.s.frv. 

o Nauðsynleg símanúmer í skólanum og frístundastarfinu, upplýsingar um viðtalstíma og 

netföng. 

o Hvernig á að tilkynna forföll og biðja um frí. 

o Aðstoð við heimanám. 

o Hvert á nemandinn að snúa sér ef vandamál koma upp. 

o Ýmsar hefðir tengdar kristinni trú og íslenskri þjóðkirkju. 

o Möguleikar á að sækja um undanþágu frá kennslu í ákveðnum fögum, svo sem kristinfræði eða  

 tungumáli. 

o Reglur um úthlutun strætisvagnamiða ef við á. 
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 Viðbrögð við einelti 
Í Kvíslarskóla er unnið eftir gildunum virðing, ábyrgð og þrautseigja. Einnig er unnið eftir hugmyndafræði 

Uppeldi til ábyrgðar. Eineltisáætlunin var endurskoðuð skólaárið 2018-2019. Við endurskoðunina var 

stuðst við gögn frá Olweusaráætluninni, Uppeldi til ábyrgðar og upplýsingum frá öðrum skólum. 

Samskipti í skóla eru mikil og mikilvægt að við leggjum okkur öll fram um að hafa þau sem best. Ef upp 

kemur grunur um samskiptavanda og/eða einelti er mikilvægt að grípa strax til aðgerða til að hægt sé að 

uppræta vandann. 

 

 

Skilgreining á einelti 
 

Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einstaklingi sem á 

erfitt með að verjast. 

Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og hann finnur til 

varnarleysis. 

Einelti birtist í mörgum myndum, það getur verið: 

Líkamlegt: Barsmíðar, spörk, hrindingar… 

Munnlegt: Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni… Skriflegt: Neikvæð tölvu- og 

símasamskipti, krot, bréfasendingar… Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi… 

Efnislegt: Eignum stolið, þær eyðilagðar… 

Andlegt: Þvingun til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd og sjálfsvirðingu… 

Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo 

hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni einelti.
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Helstu forvarnir 
 

Til þess að fyrirbyggja einelti þarf samstillt átak og ábyrgð nemenda, forráðamanna og starfsmanna 

skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla og umræður um eineltismál og afleiðingar þeirra eru 

nauðsynlegar. Allir þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan annarra varða. 

 

● Skólinn setur sér ákveðin viðmið í samskiptum sem miða að því að allir starfsmenn skólans, 

 nemendur og forráðamenn geti unnið eftir sömu gildum sem stuðla að jákvæðum  

 samskiptum og góðum skólabrag. 

● Nemendur þjálfist í að vinna í hópum og sýni tillitssemi, virðingu, ábyrgð, sveigjanleika og 

umburðarlyndi. Efli sjálfstraust og samkennd sem stuðlar markvisst að frekari þátttöku í lýðræðislegu 

samstarfi. 

● Umsjónarkennari vinnur með nemendum þar sem bekkurinn setur bekkjarreglur. Haldnir eru reglulegir 

bekkjarfundir þar sem líðan, samskipti og hegðun er rædd 

● Umsjónarkennari fer reglulega yfir eineltisáætlun skólans sem og skólareglur/samskiptareglur með 

sínum bekk. 

● Fagkennarar og aðrir starfmenn noti þau tækifæri sem gefast til að ræða og þjálfa mikilvægi góðra 

samskipta. 

● Stuðla markvisst að samvinnu heimilis og skóla. 

● Á hverju ári er eineltisáætlun skólans kynnt fyrir nemendum og forráðamönnum þeirra á haustfundum. 

Umsjónarkennari og bekkjarfulltrúar hvetja til þess að forráðamenn hafi í huga viðmið varðandi 

afmælisboð og aðrar samkomur. 

● Eineltisáætlun skólans er kynnt í upphafi hvers skólaárs á starfsmannafundi þar sem hún er 

endurskoðuð og þau viðmið sem skólinn setur sér í samskiptum eru samræmd. Sú samræming er liður 

í forvörnum gegn einelti og öðru ofbeldi. Mikilvægt er að bjóða starfmönnum reglulega upp á fræðslu 

um málaflokkinn. 

● Virk gæsla í frímínútum, skólahúsi og vettvangsferðum á vegum skólans. 

● Skólinn nýti hinn árlega Dag gegn einelti til þess að vekja athygli á mikilvægi góðra samskipta með það 

að markmiði að vinna gegn einelti. 

● Eineltisteymi skólans hittist að hausti og gerir áætlun um forvarnir fyrir skólaárið og fundar reglulega.
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Tilkynningarblað vegna gruns um einelti 
 

- TRÚNAÐARMÁL - 

 

Dagsetning tilkynningar  

____________________

 

  

 

 

 

 

Nafn meints þolanda og bekkur: 

 

 

 
 

Nafn/nöfn og bekkur meints geranda/gerenda: 

 

 

 

 

Tilkynnandi: 

• Kennari/starfsmaður 

• Foreldri 

• Nemandi 

• Annar 

 

Nafn tilkynnanda: ___________________________________________________ 

 

Hvar á vandinn sér stað?: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Hve lengi hefur vandinn staðið yfir?: 
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_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Stutt lýsing á vanda: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nafn þess sem skráir: 

 

 

 

 

Móttekið af, nafn og dags.:   
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   Gátlisti vegna eineltismáls 
 

 

 

Nafn nemanda: Bekkur:  

Kennari:      

Tilkynning vegna gruns um einelti barst skólanum, dags.    

Tilkynningareyðublað hefur verið fyllt út  □ Já □ Nei 

Ef NEI þarf að gera það og koma því til stjórnenda Einelti er staðfest □Já □Nei dags.    

Ef merkt er við já er málinu fylgt eftir með eftirfarandi hætti: 

 

• Starfsfólk upplýst og upplýsingum aflað frá 

þeim 

dags.    

• Haft samband við foreldra þolanda dags.    

• Haft samband við foreldra geranda dags.    

• Tilkynning til nemendaverndarráðs send dags.    

• Fundur haldinn með þolanda dags.    

• Fundargerð skráð í skýrslu dags.    

• Fundur haldinn með geranda dags.    

• Fundargerð skráð í skýrslu dags.    

• Fundur haldinn með foreldrum þolanda dags.    

• Fundargerð skráð í skýrslu dags.    

• Fundur haldinn með foreldrum geranda dags.    

• Vinna með bekknum 

(sjá eyðublað - Tillaga að vinnu með bekknum bls. 13) 

dags.    

Rætt við aðra aðila ef þörf krefur dags.    

 

 

Rætt við foreldra til að upplýsa um þróun mála: 

Dags.  rætt við:     Dags. 

 rætt við:   
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    Vinnuferli í máli þolanda 
 

Útbúin skýrsla (sjá eyðublað) þar sem skráðar eru jafnt og þétt upplýsingar um málið. Mikilvægt er að 

hafa dagsetningar og aðgerðir vel skráðar. 

Rætt við meintan þolanda og skrá niður eftirfarandi atriði: 

 

o Nöfn 

o Dagsetningar (ef við á) 

o Helstu atriði samtalsins skráð í skýrsluna. 

 

Foreldrar meints þolanda upplýstir um gang mála með samtali/símtali dags:    

 

 

Einstaklingsviðtal við meintan þolanda þar sem hann fær stuðning. 

 

o Tryggja þarf að hann/hún láti vita ef eineltið heldur áfram. 

o Upplýsa meintan þolanda um þá vinnu sem fer í gang. 

o Nemanda gerð grein fyrir því að einelti er ekki liðið í Varmárskóla og að hann/hún hafi fullan  

 stuðning starfsmanna skólans. 

o Nauðsynlegt getur verið að bjóða upp á endurtekin viðtöl, jafnvel við skólahjúkrunarfræðing  

 og/eða námsráðgjafa. 

o Helstu atriði samtalsins skráð í skýrsluna. 

 

Fundað er með foreldrum þolanda (fulltrúi/ar úr eineltisteymi og kennari. 

 

o Mikilvægt er að gera foreldrum og þolanda grein fyrir því hvaða vinna hefur verið unnin og að  

 einelti er ekki liðið í Varmárskóla. 

o Mikilvægt er að styrkja sjálfsmynd nemandans í skóla og heima fyrir og forráðamenn hvattir til að 

 taka þátt í þeirri vinnu. 

o Ráðstafanir skipulagðar með foreldrum. 

o Stuðningsúrræði sem standa til boða eru tilgreind. Misjafnt eftir eðli málsins, s.s. námsráðgjafi,  

 sálfræðiþjónusta, félagsþjónusta o.s.frv. 

o Fundargerð er skráð og undirrituð af öllum fundarmönnum (notast má við eyðublaðið Fundur um 

 nemendamál). Fundargerðinni skal skilað til deildarstjóra/skólastjóra samdægurs. 

o Helstu atriði samtalsins skráð í skýrsluna.
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Vinnuferli í máli geranda/gerenda 
 

Útbúin skýrsla þar sem skráðar eru jafnt og þétt upplýsingar um málið. Mikilvægt er að hafa 

dagsetningar og aðgerðir vel skráðar 

Rætt við meintan geranda/gerendur og skrá niður eftirfarandi atriði: 

 

o Nöfn 

o Dagsetningar (ef við á) 

o Ef það eru margir sem eiga aðild að málinu (hópur) er mikilvægt að rætt sé við einn í einu. 

o Helstu atriði samtalsins skráð í skýrsluna. 

o  

Foreldrar meints geranda/gerenda eru látnir vita um málið með samtali/símtali dags:    

 

Kennari fylgist áfram með nemendum. 

 

o Skoðar samskiptin og er vakandi yfir því sem er að gerast í kennslustundum, frímínútum og  

 annars staðar þar sem nemendur koma saman í nafni skólans. 

o Biður alla aðila innan skólans sem koma að bekknum að fylgjast sérstaklega vel með   

 nemendunum. 

o Hafa samband við forstöðumann íþróttahúss og kennara íþróttahúsi og láta vita af málinu. 

o Leitar eftir aðstoð fagaðila til að vinna að bættum samskiptum í bekknum, t.d. námsráðgjafa. 

o  

Viðtal við meintan geranda/gerendur (kennari og/eða fulltrúi úr eineltisteymi. 

 

o Hlutaðeigandi er skilyrðislaust gert að hætta eineltinu. 

o Talað við einn í einu, ekki hóp. 

o Meintum geranda gerð grein fyrir því að einelti er ekki liðið í Varmárskóla. 

o Einnig gerð grein fyrir afleiðingum gjörða sinna og að haft verði samband við foreldra. 

o Viðkomandi er tilkynnt að fylgst verði með hegðun hans/hennar og framkomu og þar verði allir  

 starfsmenn skólans þátttakendur. 

o Farið fram á að hann/hún bæti ráð sitt, framkomu og hegðun. 

o Helstu atriði samtalsins skráð í skýrsluna.
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4. Kennari og fulltrúi/ar úr eineltisteymi funda með foreldrum meints geranda/gerenda. 

 

o Farið yfir sömu atriði og í viðtali við meints geranda/gerendur (sjá atriði 4 á listanum hér að 

ofan) 

o Halda skal annan svona fund áður en vika líður til að fara yfir stöðu mála. 

o Leggja þarf áherslu á að geranda verður ekki refsað heldur er þessi vinna liður í að hjálpa honum 

 að bæta sig, við viljum að ákveðin, óásættanleg hegðun hætti. 

o Ráðstafanir skipulagðar með foreldrum. 

o Gagnlegt getur verið að gera skriflegan samning um bætta hegðun. 

o Fundargerð er skráð og undirrituð af öllum fundarmönnum (notast má við eyðublaðið 

Fundur um nemendamál). Fundargerðinni skal skilað til skólastjórnanda samdægurs. 

o Helstu atriði samtalsins skráð í skýrsluna. 

 

5. Ef eineltið hættir ekki er málinu vísað skriflega til nemendaverndarráðs. 

 

o Kennari og eða fulltrúi úr eineltisteymi boðar foreldra geranda/gerenda aftur til fundar og lætur 

  vita að eineltið hafi ekki hætt og því sé málinu vísað áfram til nemendaverndarráðs. Skráir  

 fundargerð sem fylgir með gögnunum til eineltisteymisins. 

 Þetta var gert dags:    

 

o Kallar aftur til foreldra þolenda og lætur vita að eineltið hafi ekki hætt og því sé málinu vísað  

 áfram til nemendaverndarráðs. Skráir fundargerð sem fylgir með gögnunum til    

 eineltisteymisins. 

Þetta var gert dags:    

 

 

6. Málið er komið í hendur stjórnenda ásamt öllum gögnum og skýrslum um málið. Stjórnendur  

  munu taka ákvörðun um framhaldið. 

 

 

7. Rætt við þolanda og geranda/gerendur eftir tvær vikur. Það var gert dags:    

8. Rætt við þolanda og geranda/gerendur eftir fjórar vikur. Það var gert: dags:    

9. Rætt við þolanda og geranda/gerendur eftir tvo mánuði: Það var gert: dags:    
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Skýrsla eineltismála 
 

 

Dagsetning    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Undirskrift
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   Fundargerð um nemendamál 
 

 

 

Dagsetning:    
 

 

Nemandi: Bekkur:    
 

 

Viðstaddir: 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fundarefni: 
 
 

 

 
 

 

 

Niðurstaða (markmið, áætlun, úrræði): 
 
 

 

  _ 
 
 

  _ 
 
 

 

 

Næsti fundur (hvar/hvenær/hverjir?)    

 

Staðfesting fundargerðar 
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  Fundargerð eineltisteymis 
 

 

 

Dagsetning:    
 

 

Nemandi: Bekkur:    

 

 

Viðstaddir: 

 
 

 
 

 

 

Fundarefni: 
 
 

 
 

 
 

 

 

Niðurstaða (markmið, áætlun, úrræði): 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Næsti fundur (hvar/hvenær/hverjir?)    
 

 

Staðfesting fundargerðar 
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Bekkjarfundur 
 

 

 

Dags.    

Vandi í samskiptum sem við ætlum að laga. 

Erum ekki að fara tala um eitt sérstakt atvik, það eru nokkur atvik sem hafa komið upp þar sem 

nemanda/nemendum líður ekki vel. Nú ætlum við að laga/bæta samskiptin í skólanum – eftir skóla 

– á æfingum. Allir ætla að vanda sig eins og þeir geta. 

 

● Hvernig vil ég láta koma fram við mig – orð og athafnir? 

● Hvernig er ég, kem ég fram eins og ég vil láta koma fram við mig? Hvað segi ég, hvað geri ég, 

● Hvernig bregst ég við? 

● Hvernig persóna vil ég vera? 

● Hjálpa ég öðrum? 

● Í skólanum erum við öll saman það er aldrei fullt á fótboltavellinum eða í leikjum. 

● Eftir skóla erum við að æfa ýmislegt t.d. íþróttir, tónlist, skátar, kirkjan. Ekki endilega alltaf hægt  

 að leika en það á ekki að segja ósatt eins og t.d. segjast vera fara á æfingu og fara svo að   

 leika við aðra. 

● Vera heiðarlegur og koma vel fram. 

● Hvað gerum við ef við gerum mistök? (Æfa nemendur í að taka ábyrgð).
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Tillaga að vinnu með bekknum ef upp kemur samskiptavandi og/eða einelti 
 

 

1. Fræðsla um einelti. 

2. Semja bekkjarreglur sem stuðla að jákvæðum samskiptum, gegn einelti. 

3. Bekkjarfundir þar sem rætt er um líðan, samskipti og hegðun. Notast má við spurningar af  

 eyðublaðinu Bekkjarfundur. 

4. Nemendur þjálfaðir í að tjá eigin tilfinningar og sjónarmið. 

5. Reyna að auka samstöðu nemenda gegn einelti með jákvæðum samskiptum. 

6. Hlutverkaleikir til að auka upplifun nemenda og skilning á samskiptavanda og/eða einelti. 

7. Hvetja nemendur til að bregðast við einelti. 

8. Leggja fyrir tengslakannanir í bekknum/árganginum. 

9. Vinabekkir. 

10. Samkomulag milli foreldra um afmælisboð og aðrar samkomur innan bekkjarins. 

11. Þjálfa nemendur í að vinna í hópum þar sem sýnd er tillitssemi, sveigjanleiki og 

umburðarlyndi.
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Tillögur um spurningar fyrir nemanda þegar upp kemur einelti eða samskiptavandi 
  

 

Nafn nemanda:   ______________________________________________________________ 

Bekkur: ______________________________ 

 

Uppbygging Já Nei 

Hefur þú gert mistök? 
  

Þorðir þú að viðurkenna mistökin? 
  

Voru mistökin slæm fyrir þig? 
  

Voru mistökin slæm fyrir aðra? 
  

Hefur þú lagfært mistökin? 
  

Hefur þú lært af mistökunum? 
  

 
 

Ég... Já Stundum Nei 

vil finna lausn sem báðir/allir eru sáttir við    

hef gert eitthvað á kostnað annarra    

beiti mér af sanngirni    

gerði þetta: 

□ fyrir sjálfan mig? 

□ vegna ótta við óþægindi? 

□ til að þóknast öðrum? 

   

særði aðra með hegðun minni    

haga mér í samræmi við hlutverk mín    
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trúi á sömu lífsgildi og aðrir í hópnum    

hef komið fram eins og sá sem ég vil vera    
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Starfsþróunaráætlun   
Frumkvæði starfsmanna, metnaður og árvekni í fræðslu og starfsþróun er lykill að árangri. Í skólanum er 

stefnt að því að starfsmenn eigi kost á símenntun innan sem utan stofnunar þar sem markmiðið er að auka 

þekkingu og faglega hæfni sem nýtist í starfi. Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og yfirmanns að viðhalda 

og bæta fagþekkingu og annarri þeirri sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. 

Samkvæmt 12. grein grunnskólalaga frá 2008 á hver skóli að frumkvæði skólastjóra að móta áætlun til 

ákveðins tíma um hvernig símenntun starfsfólks skólans skuli hagað svo að hún sé í sem bestu samræmi 

við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Í kjarasamningi kennara segir m.a. um starfsþróun 

og starfsþróunaráætlun í kafla 13: 

Tími til starfsþróunar markast af samningsbundnum 150 (126/102) klst. á ári til símenntunar og 

undirbúnings kennara. Starfsþróun, sem hluti af 150 (126/102) klst., er almennt ætlaður tími utan við 

skipulagðan starfsramma skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara 

samkomulagi við kennara. 

 

    Framkvæmd starfsþróunar veturinn 2021 - 2022 
 

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti: 

Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vegar þættir sem kennari metur æskilega 

eða nauðsynlega fyrir sig til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Hverjum 

skóla er skylt að gera starfsþróunaráætlun sem nær að lágmarki til næsta skólaárs og skulu drög að henni 

kynnt kennurum í síðasta lagi 1. janúar ár hvert vegna næsta skólaárs. Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns 

og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Skólastjóri ákvarðar 

almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða 

þróunarvinnu næsta vetrar á grundvelli sjálfsmats skóla. (Kjarasamningur KÍ 2017) 

Öðrum starfsmönnum á einnig að standa til boða að sækja reglubundna þjálfun, námskeið eða annars 

konar fræðslu til að viðhalda og auka við þekkingu sína og færni. Gert er ráð fyrir að allar stofnanir og/eða 

starfseiningar setji fram símenntunaráætlun fyrir starfsmenn sína árlega til að tryggja eðlilega starfsþróun 

og símenntun starfsmanna. (Stamos 1. maí 2015) 

 

Í nóvember var lögð stutt könnun fyrir alla starfsmenn þar sem þeir voru spurðir m.a. hverjir þeir teldu að 

ættu að vera helstu áhersluþættir varðandi sí- og endurmenntun næstu tvö árin. Þeir voru beðnir að nefna 

annars vegar persónulega þætti og hins vegar það sem gagnaðist skólanum í heild. 

Niðurstöðurnar má sjá á myndunum hér að neðan. 
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Forvarnaáætlun Kvíslarskóla 
 

7. bekkur 
 

 

 Ofbeldisvarnir: 

Forvarnir gegn 

ofbeldi, einelti, 

kynferðislegu 

ofbeldi, 

mismunun og 

   fordómum. 

Lýðheilsa: 

Forvarnir til 

hollustu, 

hreyfingar og 

heilbrigðis. 

Geðvernd: 

Forvarnir til 

sjálfsverndar, 

sjálfsstjórnar og 

sjálfsstyrkingar. 

Vímuvarnir: 

Forvarnir tóbaks, 

ávanaefna og 

annarra ólöglegra 

fíkniefna. 

   Öryggisvarnir:  

Forvarnir 

sjúkdóma, 

faraldra, slysa og 

bruna, 

náttúruhamfara 

og áfalla. 

 

 7.     

bekku

r 

Forvarnir gegn 

einelti í 

vinaviku. 

Tengsla- og/eða 

eineltiskönnun í 

bekk í byrjun 

október og 

miðjan febrúar. 

Stattu með þér-

Stuttmynd um 

sjálfsvirðingu, 

ofbeldi og að 

setja mörk 

6H heilbrigðisfræðs a 

Skimanir á hæð, 

þyngd, sjón og 

athugun á 

litaskyni. 

Bólusetningar:M

islingar, 

hettusótt og 

rauðir hundar. 

Hugrekki og 

tannvernd. 

Foreldrabréf 

sent heim 

varðandi þessi 

atriði. 

Sjálfstyrkingarnám

-skeið, Vímulaus 

Æska, haust- og 

vornámskeið. 

Námsefni í 

lífsleikni. 

Reyklaus bekkur; 

samningur 

Lýðheilsustöðvar 

við reyklausan 

bekk. 

Saft-fyrirlestur 

um netnotkun 

Marítafræðsla; 

vekja nemendur 

til umhugsunar 

um skaðsemi 

vímugjafa og 

hvetja þau að 

taka afstöðu 

gegn þeim. 

Umferðarfræðsl

a í lífsleikni. 

Á ferð og flugi í 

umferðinni - bók 

og 

kennsluleiðbeining

ar Sjá nánar á 

samgongustofa.is 

Brunaæfingar 

skólans 

Marita/SAFT-

netöryggi 

  Grænfáninn og 

umhverfisverkefni. 
Skyndihjálp 

Rauði krossinn 
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8. bekkur 
 

 
 

 

 Ofbeldisvarnir: 
Forvarnir gegn 
ofbeldi, einelti, 
kynferðislegu 
ofbeldi, mismunun 
og 
fordómum. 

Lýðheilsa:  
Forvarnir til 
hollustu, hreyfingar 
og heilbrigðis. 

Geðvernd: 
Forvarnir til 
sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar og 
sjálfsstyrkingar. 

Vímuvarnir: 
Forvarnir tóbaks, 
ávanaefna og 
annarra ólöglegra 
fíkniefna. 

Öryggisvarnir: 
Forvarnir sjúkdóma, 
faraldra, slysa og 
bruna, 
náttúruhamfara og 
áfalla. 

 

8. bekkur 
Forvarnir gegn 
einelti í vinaviku, 
þema í öllum 
skólanum í eina 
viku. 
Tengsla- og/eða 
eineltiskönnun í 
bekk í byrjun 
október og miðjan 
febrúar. 
Samtökin 78, 
fyrirlestur um 
mismunandi 
kynhneigð 

Heilsugæslan: 
Tannvernd, 
fyrirlestur á vegum 
Lýðheilsustöðvar. 
6H 
heilbrigðisfræðsla: 
Hollusta, hreyfing 
og hugrekki. 
Foreldrabréf sent 
heim varðandi þessi 
atriði. 
Skólinn : 
Grænfáninn og 
umhverfisverkefni. 

Námsefni í lífsleikni. 
Forvarnarfulltrúi Hf. 
sendir góðar 
fyrirmyndir að ræða 
jákvætt líferni. 
ÍTH sér um 
námskeið í 
félagsfærni fyrir 
drengi og stúlkur. 
Námsráðgjafi með 
hópa í 
sjálfsstyrkingu. 

Reyklaus bekkur; 
samningur 
Lýðheilsustöðvar við 
reyklausan bekk. 
Forvarna- og 
æskulýðsfulltrúi 
sendir fræðslu v. 
Skaðsemi reykinga. 
Marítafræðsla; 
vekja nemendur til 
umhugsunar um 
skaðsemi vímugjafa 
og hvetja þau að 
taka afstöðu gegn 
þeim. 
Reyklaus bekkur; 
samningur 
Lýðheilsustöðvar við 
reyklausan bekk. 

Umferðarfræðsla í 
lífsleikni. 
Umferðaröryggi: 
fræðsla um Vespur 
og öryggi þeim 
tengt. 
Berent Karl 
Hafsteinsson 
fyrirlestur um 
slysahættur í 
umferðinni og þá 
einkum í tengslum 
við bifhjól 
Hjólafærni- 
námskeið hjá 
www.hjolfaerni.is - 
almennt 
viðhald á reiðhjóli 
Bók um 
umferðaröryggi: 
Allir spenntir sjá 
nánar á 
samgongustofa.is 

 

    Brunaæfingar 
skólans 

http://www.hjolfaerni.is/
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9. bekkur 

 

 

 Ofbeldisvarnir: 

Forvarnir gegn 

ofbeldi, einelti, 

kynferðislegu 

ofbeldi, mismunun 

og 

fordómum. 

Lýðheilsa: 

Forvarnir til 

hollustu, 

hreyfingar og 

heilbrigðis. 

Geðvernd: 

Forvarnir til 

sjálfsverndar, 

sjálfsstjórnar og 

sjálfsstyrkingar. 

Vímuvarnir: 

Forvarnir tóbaks, 

ávanaefna og 

annarra ólöglegra 

fíkniefna. 

Öryggisvarnir: 

Forvarnir 

sjúkdóma, 

faraldra, slysa og 

bruna, 

náttúruhamfara og 

áfalla. 

 

9. bekkur 
Forvarnir gegn 

einelti í vinaviku, 

þema í öllum 

skólanum í eina 

viku. 

Tengsla- og/eða 

eineltiskönnun í 

bekk í byrjun 

október og miðjan 

febrúar. 

Fáðu já! 20 

mínútna 

stuttmynd sem 

ætlar sér að skýra 

mörkin á milli 

kynlífs og ofbeldis 

og innræta 

sjálfsvirðingu í 

nánum 

samskiptum 

Heilsugæslan: 

 

Skimanir á hæð, 

þyngd og sjón. 

Viðtöl um lífsstíl og 

líðan. 

Bólusetningar: 

Mænusótt, 

barnaveiki, 

stífkrampi og 

kíghósti (ein 

sprauta). 

6H 

heilbrigðisfræðsla: 

Kynheilbrigði 

Foreldrabréf sent 

heim varðandi 

þessi atriði. 

Mannslíkaminn 

tekinn fyrir í 

náttúrufræði. 

Skólinn : 

Grænfáninn, 

umhverfisverkefni. 

Námsráðgjafi með 

hópa í 

sjálfsstyrkingu. 

Forvarndardagurin

n á Íslandi. 

Marítafræðsla; 

vekja nemendur til 

umhugsunar um 

skaðsemi 

vímugjafa og 

hvetja þau að taka 

afstöðu gegn 

þeim. 

Reyklaus bekkur; 

samningur 

Lýðheilsustöðvar 

við reyklausan 

bekk. 

Umferðarfræðsla í 

lífsleikni. 

Allir spenntir sjá 

nánar á 

www.samgongust

ofa.is 

Brunaæfingar 

skólans 

http://www.samgongustofa.is/
http://www.samgongustofa.is/
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10. bekkur 
 Ofbeldisvarnir: 

Forvarnir gegn 

ofbeldi, einelti, 

kynferðislegu 

ofbeldi, mismunun 

og fordómum. 

Lýðheilsa: 

Forvarnir til 

hollustu, hreyfingar 

og heilbrigðis. 

Geðvernd:  

Forvarnir til 

sjálfsverndar, 

sjálfsstjórnar og 

sjálfsstyrkingar. 

Vímuvarnir:  

Forvarnir tóbaks, 

ávanaefna og 

annarra ólöglegra 

fíkniefna. 

Öryggisvarnir: 

Forvarnir 

sjúkdóma, faraldra, 

slysa og bruna, 

náttúruhamfara og 

áfalla. 

 

10. bekkur 
Kynbundið ofbeldi, 

fyrirlestur á vegum 

kynferðisafbrotadei

ldar lögreglunnar. 

Forvarnir gegn 

einelti í vinaviku, 

þema í öllum 

skólanum í eina 

viku. 

Tengsla- og/eða 

eineltiskönnun í 

bekk í byrjun 

október og um 

miðjan febrúar. 

Heilaskaði vegna 

ofbeldis: 

https://vimeo.com/

41433751 

Forfallakennarinn, 

fræðslumynd 

með 

kynfræðsluefninu 

Kynlíf þar sem 

fjallað er á skýran 

og myndrænan hátt 

um helstu atriði í 

tengslum við 

kynþroska, kynlíf og 

kynheilbrigði. 

Kjöftum um kynlíf 

við börn og 

unglinga-fyrirlestur 

á vegum Sigríðar 

Daggar kynfræðings 

Heilsugæslan: 

Kynning á 

heilsugæslunni. 

Tannvernd; 

fyrirlestur á vegum 

Lýðheilsustöðvar. 

Ástráður; 

forvarnarfélag 

læknanema með 

fyrirlestur um 

kynlíf, sambönd, 

traust, virðingu, 

læra að þekkja 

eigin líkama, 

getnaðarvarnir, 

kynsjúkdómavarnir 

og þunganir. 

Grænfáninn og 

umhverfisverkefni. 

Námsefni í 

lífsleikni. 

Námsráðgjafi/í 

samstarfi við 

Hraunið með hópa í 

sjálfsstyrkingu og 

félagsfærni. 

HAM-hugræn 

atferlismeðferð hjá 

námsráðgjafa. 

Söngleikur- 

uppsetning og 

framkvæmd. 

Marítafræðsla; 

vekja nemendur til 

umhugsunar um 

skaðsemi vímugjafa 

og hvetja þau að 

taka afstöðu gegn 

þeim. 

Reyklaus bekkur; 

samningur 

Lýðheilsustöðvar 

við reyklausan 

bekk. 

Söngleikur- 

forvarnargildi hans. 

Umferðarfræðsla 

varðandi ökupróf 

frá Umferðarstofu. 

Afleiðingar bílslysa. 

Allir spenntir sjá 

nánar á 

www.samgongusto

fa.is 

Berent Karl 

Hafsteinsson 

fyrirlestur um 

slysahættur í 

umferðinni og þá 

einkum í tengslum 

við bifhjól. 

Brunaæfingar 

skólans. 

Lögreglan í 

Hafnarfirði ræðir 

um 

umferðaröryggi. 

https://vimeo.com/41433751
https://vimeo.com/41433751
http://www.samgongustofa.is/
http://www.samgongustofa.is/
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(Sigríður Dögg 

Arnardóttir). 

Samtökin 78, 

fyrirlestur um 

mismunandi 

kynhneigð. 

 

Ítarefni 

 
Ýmsir fyrirlestrar, Heimili og skóli, Foreldrahúsið, Vímulaus æska og Marítafyrirlestur. 

 

 

 

Til stuðnings fyrir kennarar við undirbúning og framkvæmd: 

GÖGN UM EINELTI Á BÓKASAFNI VÍÐISTAÐASKÓLA (Steinunn tók saman). 

 

Myndefni um einelti : 
 

Einelti er ekkert grín! (2011) Einelti : helvíti á jörð (DVD) (2003) 
Eintal með Stefáni Karli (VHS) (2003) Katla gamla (DVD) (2007) 
Kennsluefni og myndbönd um örugga netnotkun (DVD) (2008) Litla lirfan ljóta (DVD, VHS) (2003) 

 

Myndefni um Tourette: 

After the Diagnosis : 35 mín. DVD þar sem talað er við þrjár fjölskyldur og sálfræðing um Tourette heilkennið og 

viðbrögð umhverfisins við því. Einnig er fjallað um viðbrögð foreldra við greiningunni. Komið er inn á einelti og 

neikvætt viðhorf gagnvart einstaklingum með Tourette. Ótextað amerískt efni. 

Ég er bara venjulegur krakki : 45 mín. DVD þar sem kennarar í bandarískum skóla koma með góð ráð varðandi 

kennslu barna með Tourette. Einnig er rætt við nemendur sem eru með Tourette heilkenni. Íslenskur texti. 

I have Tourette‘s but Tourette‘s doesn‘t have me : 24 mín. DVD sem skiptist í tvo þætti. Í fyrri þættinum segja 

krakkar frá Tourette einkennum sínum og í seinni þættinum fer 15 ára unglingsstúlka inn í bekk hjá jafnöldrum 

sínum og útskýrir Tourette fyrir þeim. Amerískt efni og ótextað. 

Kids Tell It Best : 15 mín. DVD þar sem börn og ungt fólk með Tourette lýsa einkennum sínum. Einnig er komið inn 

á viðbrögð umhverfisins við þessum einkennum. Íslenskur texti. 

Understanding Tourette Syndrome (margmiðlunardiskur) 
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Bækur um einelti: 
FRÆÐIBÆKUR 

Börn vilja ræða við fullorðna um einelti (skýrsla um ráðstefnu umboðsmanns barna um einelti á Hótel Sögu 17. 

Október 1998) Gegn einelti : handbók fyrir skóla (2000) 

Guðjón Ólafsson: Einelti (1996) 

Kolbrún Baldursdóttir: Ekki meir : bók um eineltismál : leiðarvísir í aðgerðum gegn einelti fyrir starfsfólk skóla,  

íþrótta- og æskulýðsfélög, foreldra og börn. (2012). 

Svava Jónsdóttir: Hið þögla stríð : einelti á Íslandi (2003) 

Saman í sátt: leiðir til að fást við einelti og samskiptavanda í skólum. (2001) Unglingastarf: leiðbeiningar handa 

tómstundaráðgjöfum (1999) 

BARNABÆKUR 

Andersen, H.C.: Ljóti andarunginn (1995) Friðrik Erlingsson : Litla lirfan ljóta (2002) 
Guðmundur Ólafsson: Klukkuþjófurinn klóki (1987)  

Gunnhildur Hrólfsdóttir : Þið hefðuð átt að trúa mér (1989) Hallfríður Ingimundardóttir : Pési og verndarenglarnir 

(1998) Harpa Lúthersdóttir : Má ég vera memm? (2003) 

Jón Sveinbjörn Jónsson : Pétur hittir Svart og Bjart (2002) Karl Helgason : Í pokahorninu (1990) 

Kirkegaard, Ole-Lund : Gúmmí-Tarzan (2002) 

Kristín Helga Gunnarsdóttir : Mói hrekkjusvín (2000)  

Kristín Thorlacius : Sunna þýðir sól (1999)  

Ragnheiður Gestsdóttir : Leikur á borði (2000)  

Smiley, Sophie : Bobbi, Kalla og risinn (2003) 

Valgeir Skagfjörð : Saklausir sólardagar (2000) 

UNGLINGABÆKUR 

Andrés Indriðason: Mundu mig, ég man þig (1990)  

Carpelan, Bo: Boginn (1982) Paradís (1984)  

Egill Egilsson: Sveindómur (1979) 

Hartman, Evert: Einn í stríði (1981) 

Iðunn Steinsdóttir: Mánudagur bara einu sinni í viku (2007)  

Ragnar Gíslason: Nornafár (2004), Tara (2003) 

 

Thomsen, Thorstein : Aldrei aftur nörd (2002)  

Þorsteinn Marelsson : Milli vita (1992)  

 

BÆKUR UM HEGÐUN 
Ásthildur Bj. Snorradóttir : Bína bálreiða (2006) (6-9 ára) Madonna : Ensku rósirnar (öfund og afbrýðisemi) 

(2003)6-9 ára 

Madonna : Eplin hans Peabodys (að segja satt, slúður) (2003)6-9 ára Moses, Brian: Mér er alveg sama! Lítið eitt 

um háttvísi (1997) 6-9 ára Rönhovde, Lisbeth : Bókin um Sævar (ofvirkni-athyglisbrestur)6-9 ára Þorgerður 

Jörundsdóttir : Mitt er betra en þitt (2006) 6-9 ára (metingur) 

Að auki er að finna tæmandi lista yfir bækur um einelti inni á vefnum Liðsmenn Jerico. Unglingasíður 

 

1. http://lokaverkefni.khi.is/v2007/baraingo/ 

2. Faduja.is 

http://lokaverkefni.khi.is/v2007/baraingo/
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3. Baujan.is 

Umferðaröryggi: 
4. Ella Umferðartröll http://www.ellaumferdartroll.is/ 

5. Kennslumyndbönd sem nemendur 9. bekkjar gerðu haust 2014 fyrir yngri nemendur 

6. https://www.youtube.com/watch?v=F2VS2SAVsh8 

7. https://www.youtube.com/watch?v=noTjtViMMYc 

8. Söngleikur https://www.youtube.com/watch?v=uAEa6lFkjRQ 

 Sjálfsmatsáætlun 
Umbótaáætlun skólans má sjá á heimasíðu skólans og inn á síðu menntamálastofnunar. Þar má sjá helstu 

áhersluþætti í umbótum skólans á skólaárinu. Einnig má finna upplýsingar í kafla hér að ofan um áherslur 

skólaársins. 

 

Jafnréttisáætlun 

Samkvæmt 18. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla skulu fyrirtæki og      

stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli setja sér jafnréttisáætlun eða 

samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Markmið laganna er að koma á og viðhalda 

jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika 

sína óháð kyni. Lög um grunnskóla nr. 91/2008 kveða á um að markmið náms og kennslu og starfshættir 

grunnskóla skuli vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, 

búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti. 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að markmið jafnréttismenntunar sé að skapa tækifæri fyrir alla til að 

þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í skólastarfi skuli allir taka virkan þátt í að skapa samfélag 

jafnréttis og réttlætis. 

Í jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar er gert ráð fyrir að fræðsla um jafnréttismál skuli veitt á öllum 

skólastigum. Starfsfólk á öllum skólastigum skuli fá viðeigandi fræðslu og þjálfun til að búa nemendur af 

báðum kynjum undir þátttöku í jafnréttis- og lýðræðisþjóðfélagi. Kynjasjónarmiða skuli gætt við skipulag 

náms og framsetningu kennsluefnis. Þess skuli gætt á öllum skólastigum að allir foreldrar óháð kyni, 

þjóðfélagsstöðu, þjóðerni, litarhætti, móðurmáli og forræði barna hafi jafnan aðgang að upplýsingum 

(Jafnréttisstefna Mosfellsbæjar 2011). 

http://www.ellaumferdartroll.is/
https://postur.hafnarfjordur.is/owa/redir.aspx?C=n3x9wQZ-VEeN_HZjPp63HJG2AWDPH9IIEH8IGcNwYJD-wLmVGJGx4zXwSmdVOYtQeg1sv21fIY4.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dF2VS2SAVsh8
https://postur.hafnarfjordur.is/owa/redir.aspx?C=n3x9wQZ-VEeN_HZjPp63HJG2AWDPH9IIEH8IGcNwYJD-wLmVGJGx4zXwSmdVOYtQeg1sv21fIY4.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dnoTjtViMMYc
https://postur.hafnarfjordur.is/owa/redir.aspx?C=n3x9wQZ-VEeN_HZjPp63HJG2AWDPH9IIEH8IGcNwYJD-wLmVGJGx4zXwSmdVOYtQeg1sv21fIY4.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3duAEa6lFkjRQ
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Jafnréttisáætlun Kvíslarskóla byggir á ákvæðum ofangreindra laga, aðalnámskrá grunnskóla og fylgir 

jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar. Einnig er tekið mið af stjórnarskrá Íslands þar sem varinn er réttur 

kvenna og karla og enn fremur ýmsum mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur undirritað. Áætlunin 

nær til allra þátta skólastarfsins, þ.e. náms, kennslu, námsframboðs, námsefnis, starfsmannahalds, 

ráðninga, endurmenntunar, aðbúnaðar, samskipta og samstarfs heimilis og skóla.
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Áætlunin nær annars vegar yfir jafnrétti kynjanna meðal starfsfólks og hins vegar meðal nemenda. 

Markmið jafnréttisáætlunar Kvíslarskóla eru meðal annars þau, að stuðla að því að allir eigi jafnan rétt, 

beri jafnar skyldur og að einstaklingum sé ekki mismunað. 

Starfsmönnum og nemendum Kvíslarskóla skal því ekki mismunað vegna kyns, kynhneigðar, búsetu, 

stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti. 

Með jafnréttisáætluninni lýsir Kvíslarskóli vilja sínum til þess að jafna hlut ólíkra einstaklinga sem og vilja 

sínum til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem benda til misréttis. 

Samkvæmt Jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar er framkvæmd jafnréttisstefnu hluti af árlegum 

starfsáætlunum bæjarins þar sem svið og stofnanir setja sér mælanleg markmið og raunhæfar leiðir í 

jafnréttismálum (Jafnréttisstefna Mosfellsbæjar 2011). Jafnréttisáætlun Kvíslarskóla verður endurskoðuð 

samhliða árlegri starfsáætlun skólans. 

Kvíslarskóli mun jafnframt koma til móts við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar, sem gerir ráð fyrir að unnið 

sé markvisst að því að auka jafnréttisvitund starfsfólks. 

Þá mun jafnréttisáætlunin verða kynnt árlega og vera aðgengileg á heimasíðu skólans. Skólastjóri bera 

ábyrgð á jafnréttisáætlun skólans og sjá um að kosið sé í jafnréttisnefnd. Framkvæmdaáætlun - Almennt 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímasetning 

Að framfylgja 

jafnréttisáætlun skólans. 

Skipa jafnréttisnefnd 

fyrir skólaárið 2021 - 22 

Skólastjóri Ágúst 2021 

Jafnréttisáætlunin verði 

kynnt og sé aðgengileg á 

heimasíðu skólans. 

Jafnréttisnefnd falið að 

kynna áætlunina fyrir 

starfsfólki, sem svo 

kynnir hana nemendum 

og foreldrum. 

Skólastjóri September 2021 

Áætlunin verður 

endurskoðuð reglulega í 

samræmi við þróunina á 

vinnustaðnum. 

Jafnréttisnefnd 

endurskoðar áætlunina 

samhliða endurskoðun 

starfsáætlunar skólans. 

Skólastjóri Apríl 2021 
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Starfsmenn Kvíslarskóla 

Leitast skal við að starfsmenn skólans verði meðvitaðir um jafnrétti og hvað það felur í sér. 

Kynferði skal aldrei ráða launa- eða starfskjörum starfsmanna Kvíslarskóla. Starfsmenn skulu eiga sem 

jafnastan aðgang að því sem talið er til hlunninda. 

Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum. Kvíslarskóli vill jafna hlut kvenna 

og karla í starfsliði skólans og mun hvetja þá er teljast tilheyra minnihlutahópum meðal starfsliðs að 

sækja um þær stöður sem auglýstar eru lausar við skólann. 

- Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og 

starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru. 

Ráðstafanir verða gerðar til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð 

gagnvart fjölskyldu. 

Aðgengi til vinnu og öll vinnuaðstaða starfsmanna skal vera á jafnréttisgrundvelli. 

Námskeið verða, sem hluti af símenntunaráætlun skólans, í boði fyrir alla starfsmenn. Þar verða meðal 

annars fengnir fagmenn til þess að leiðbeina kennurum og starfsfólki Kvíslarskóla hvernig kynna megi og 

fræða nemendur skólans um jafnréttisáætlunina og almennt um jafnréttismál. 

Reglulega munu skólastjórnendur láta fara fram athugun á stöðu jafnréttismála innan skólans sem gætu 

t.d. verið í formi formlegra spurningakannana, viðtala eða með öðrum viðurkenndum aðferðum. 

Kynferðisleg áreitni skal ekki liðin í Kvíslarskóla í neinu formi. Með því er t. a. m. átt við myndir, orðfæri, 

samskipti eða gamansemi sem vísa til kynferðis eða kynhneigðar og eru á einhvern hátt niðurlægjandi 

fyrir annað eða bæði kynin. Ágreiningsmál hvað þetta varðar geta komið upp og er þá skólastjórnenda 

og/eða skólaskrifstofu skylt að taka slík mál til viðeigandi meðferðar. 

Starfsmaður skólans sem uppvís verður að kynferðislegri áreitni gegn nemendum skólans skal 

umsvifalaust vikið úr starfi og málinu vísað til barnaverndarnefndar.
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Framkvæmdaáætlun - Starfsmenn 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að gæta að jafnræði í 

launa- og starfskjörum. 

Gæta þess að konur og 

karlar fái sömu laun og 

njóti sömu kjara fyrir 

sambærileg og 

jafnverðmæt störf. 

Leiðrétta mun ef 

óútskýranlegur 

mismunur kemur fram. 

Í starfsauglýsingum verði 

bæði konur og karlar 

hvött til að sækja um. 

Skólaskrifstofa 

Launaskrifstofa 

Skólastjóri 

Stöðumat árlega og 

oftar ef þurfa þykir. 

Að konur og karlar njóti 

sömu möguleika til 

endurmenntunar og 

starfsþjálfunar. 

Að námstilboð fyrir 

starfsfólk skólans höfði 

bæði til karla og kvenna. 

Haft að leiðarljósi við 

gerð símenntunar- 

áætlunar skólans. 

Skólastjóri 

Jafnréttisnefnd 

Maí 2021 

Að endurskoða stöðu 

jafnréttismála innan 

skólans. 

Haft að leiðarljósi í 

starfsmannakönnunum á 

vegum bæjarins og 

starfsmannaviðtölum. 

Skólaskrifstofa 

Skólastjóri 

Nóvember 2022 

Mars 2021 

Að kynferðisleg áreitni 

sé ekki liðin á 

vinnustaðnum. 

Fræðsla um einelti og 

kynferðislega áreitni fyrir 

starfsfólk ásamt 

kynningu á vinnureglum 

um hvernig skuli 

bregðast við ef slíkt 

kemur upp. 

Skólastjóri 

Jafnréttisnefnd 

September 2021 
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Nemendur Kvíslarskóla 

Með jafnréttisáætlun Kvíslarskóla er leitast við að koma til móts við alla nemendur eins og hægt er til 

þess að auka vellíðan og þroska þeirra á meðan á námi stendur. 

Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hérlendis benda til að kynin séu félagslega ólík og þarfir þeirra 

misjafnar. 

Aðstaða nemenda til náms og annarrar starfsemi innan skólans skal vera jöfn óháð kynferði, kynhneigð, 

útliti, trúarskoðun eða uppruna. 

Jafnt aðgengi kynja skal vera að upplýsingum um réttindi og skyldur nemenda og hið sama á við um 

námstilboð, kennslu- og námsgögn og aðstöðu til náms sem og aðgengi þeirra að heimildaöflun. 

Einstaklingar þroskast mismunandi hratt á grunnskólaárunum og er því sveigjanleiki og fjölbreytni 

mikilvæg til þess að koma til móts við þarfir og getu hvers og eins. 

Leitast skal við að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem gagnast báðum kynjum. 

Ef námsárangur nemenda er kynjaskiptur skal leitast við að jafna þann mun t.d. með kynjaskiptingu í 

viðkomandi grein eða beita nýjum kennsluaðferðum, ef þurfa þykir. 

Lögð er áhersla á að í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólanum skulu piltar og stúlkur óháð kyni 

hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf. 

Nemendur eiga rétt á markvissri jafnréttisfræðslu og að hún sé hluti af öllu skólastarfi. Þess vegna verður 

jafnréttisfræðslan samþætt öllu skólastarfinu og tekið tillit til hennar í öllum námsgreinum. Reynt verður 

að nýta það námsefni sem til er um jafnréttismál en jafnframt fylgjast vel með nýju efni sem að gagni 

kann að koma. 

Réttur nemenda Kvíslarskóla er að vinna í fordómalausu umhverfi þar sem jafnrétti og virðing ríkir. Í 

lögum segir að kennslu- og námsgögn skuli þannig úr garði gerð að þau mismuni ekki kynjum. 

Námsbækur verða reglulega skoðaðar með tilliti til staðalímynda kynjanna. 

Þá vill Kvíslarskóli sniðganga námsefni sem felur í sér kynþáttahyggju, samkynhneigðarfælni eða annað 

það efni sem kann að hafa mótandi áhrif á kynhlutverk í nútímasamfélagi. 

Það er eindreginn vilji Kvíslarskóla að nemendur af báðum kynjum fái kynningu á framhaldsmenntun og 

störfum í þjóðfélaginu ekki síst á þeim störfum, þar sem annað kynið er í meirihluta í viðkomandi grein 

eða fagi. 

Þá hafa nemendur rétt á og eru hvattir til að gagnrýna það sem betur mætti fara innan skólans á þessum 

vettvangi sem og almennt í samfélaginu. 

Ennfremur er það eindreginn vilji Kvíslarskóla að tryggja að námsárangur beggja kynja sé svipaður og í 

þeim tilvikum sem ójafnvægi er milli kynjanna verði leitað til fagaðila til að greina orsakir misskiptingar 
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þar sem leitast verður við að finna leiðir til úrbóta. 

Nemendur Kvíslarskóla eiga ekki að þurfa að þola kynferðislega áreitni sem birst getur í mörgum 

myndum svo sem orðfæri, samskiptum eða gamansemi sem er niðurlægjandi fyrir annað eða bæði 

kynin. Nemendur eiga hvorki að þurfa að þola slíka hegðun af hendi samnemenda sinna né af 

starfsmönnum skólans. 

Lagðar verða fyrir kannanir meðal nemenda og foreldra þar sem leitast verður við að leggja mat á stöðu 

jafnréttismála í skólanum. 

Stjórnendur Kvíslarskóla hafa í samvinnu við starfsmenn skólans umsjón með og bera ábyrgð á að 

jafnréttisáætlun skólans sé kynnt ítarlega fyrir nemendum. 

 

    Framkvæmdaáætlun - Nemendur 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að vinna samkvæmt 

markmiðum 

aðalnámskrár þar sem 

jafnrétti í skólum eru 

tilgreind. 

Kennarar taki mið af 

markmiðum sem lúta að 

kennslu í jafnréttismálum 

og ber að taka mið að því 

við gerð kennsluáætlana. 

Skólastjóri Kennarar Ágúst 2021 

Að viðhafa fjölbreyttar 

kennsluaðferðir við 

jafnréttisfræðslu og að 

námsbækur og annað 

námsefni verði í 

reglulegri 

endurskoðun auk þess 

sem kennarar verða 

hvattir til að fylgjast 

með nýju efni sem að 

gagni má koma við 

fræðsluna. 

Kennarar finni námsefni 

og verkefni sem eiga að 

fylgja jafnréttis- 

markmiðum 

aðalnámskrár. Kennurum 

bent á að kynna sér 

gagnagrunninn 

www.menntagatt.is. 

www.jafnrettiiskolum.is 

Skólastjóri Kennarar Ágúst 2021 og þegar 

við á. 

http://www.menntagatt.is/
http://www.jafnrettiiskolum.is/
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Að kynna fyrir 

nemendum af báðum 

kynjum 

framhaldsmenntun og 

störf í þjóðfélaginu. 

Lagðar verði fyrir 

áhugasviðsgreiningar og 

nemendur fái tækifæri til 

að kynna sér atvinnulífið 

af eigin raun. 

Kennarar 

Náms- og starfsráðgjafar 

Dreifist á skólaárið 

með hliðsjón af 

starfs- og 

kennsluáætlunum. 

Að koma til móts við 

bæði kynin í 

valgreinum innan 

skólans. 

Gera könnun á meðal 

nemenda varðandi óskir 

um valgreinar og gæta 

þess að koma á móts við 

bæði kynin í framboði á 

vali. 

Deildarstjóri 

Náms- og starfsráðgjafar 

Apríl og maí 2021 

 

Að koma í veg fyrir að 

nemendur verði fyrir 

kynferðislegri áreitni í 

skólastarfinu hvort 

sem er af hálfu 

annarra nemenda eða 

starfsfólks. 

Að fræða nemendur um 

kynþroska, kynlíf og 

siðferði í samskiptum 

kynjanna samkvæmt 

markmiðum í 

aðalnámskrá. 

Nemendum verði kynnt 

hvert þeir geta leitað ef 

þeir telja sig verða fyrir 

áreitni. 

Skólastjórnendur 

Skólahjúkrunarfræðingur 

Kennarar 

September 2021 

Að leggja reglulegt 

mat meðal nemenda 

og foreldra á stöðu 

jafnréttismála í 

skólanum. 

Niðurstöður Skólapúlsins, 

foreldraviðtala og 

nemendaviðtala skoðaðar 

með tilliti til þessa. Gæta 

þess að reglulega fari 

fram mat um stöðu 

jafnréttismála í 

könnunum á vegum 

skólans. 

Skólastjórnendur 

Jafnréttisnefnd 

Dreifist á skólaárið 

með hliðsjón af 

foreldraviðtölum og 

öðrum könnunum. 
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Neyðaráætlanir
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Rýmingaráætlanir 
Til staðar eru þrjár rýmingaráætlanir fyrir skólann. Ein fyrir hverja byggingu. Aðalbyggingu yngri deildar, 

aðalbyggingu eldri deildar og Brúarland. Rýmingaráætlun skal endurskoða eftir hverja brunaæfingu. 

Haldnar eru tvær brunaæfingar á hverju skólaári. Eftir brunaæfingu er farið yfir gátlista brunaæfingar á 

vef slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og rýnt er í rýmingaráætlun og gerðar breytingar sé þeirra þörf. 

 

 

 Rýmingaráætlun vegna elds í Kvíslarskóla (uppfært síðast 1. desember 2020) 

 

Fari brunaviðvörunarkerfið í gang skal unnið samkvæmt eftirfarandi áætlun: Ef þú verður var við eld skaltu 

láta aðra nálæga vita um hættuna. Ef eldurinn er minniháttar reyndu að slökkva hann með brunaslöngu 

eða handslökkvitækjum. Settu þig þó aldrei í hættu. Hægt er að setja af stað rýmingu í öllu húsinu með 

því að þrýsta á handboða. 

Eldur 

● Húsvörður og skólastjórnandi fara að stjórntöflu brunviðvörunarkerfis og athuga hvaðan   

 brunaboðið kemur. 

● Hringt er í 112 ef um eld er að ræða annars gefnar skýringar vegna brunaboðs.  

● Ritari er strax látinn vita hvað um er að vera. 

● Ritari kallar í allar stofur og lætur vita ef rýma þurfi húsnæðið. Þessi skilaboð eru endurtekin  

 þrisvar. 

● Starfsmenn skólans halda kyrru fyrir í því rými sem þeir eru staddir í nema eldur sé í viðkomandi 

  rými. Allir bíða rólegir eftir nánari fyrirmælum 

● Kennarar/starfsmenn undirbúa rýmingu sinnar kennslustofu. Allir nemendur fá plasthlífar á  

 fæturna. Mjög áríðandi er að fara eftir teikningu um útgönguleiðir sem hangir á vegg   

 kennslustofu. Ef reykur er á flóttaleið þá veljið næstu flóttaleið. Ef reykur er á gangi þá lokið  

 hurðum og reynið að þétta t.d með blautri tusku, gerið vart við ykkur í glugga. 

● Verði eldur laus í útistofum skal rýma þær samstundis. 

● Þegar út er komið safnast allir saman á söfnunarsvæði sem er völlurinn framan við aðalinngang  

 eldri deildar skólans.  

● Nemendur fara í beinar raðir eftir bekkjum.  

● Ritarar láta kennara/starfsmenn fá nafnalista.  

● Kennari/starfsmaður fara yfir listann og athuga hvort allir nemendur séu til staðar. 

● Kennari/starfsmaður láti vita að allir séu á staðnum 

● Þeir starfsmenn sem ekki hafa ákveðið hlutverk safnist saman við enda vallarins.  

● List og verkgreinakennarar og aðrir sem ekki eru með umsjónarbekk bera ábyrgð á að koma  
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 nemendum í röð umsjónarbekkjar. 

● Sé veður slæmt er farið með börnin inn í íþróttahúsið Hlutverk starfsmanna: 

● Sé nemandi í hjólastól þarf þrjá starfsmenn til aðstoðar. Þeir kennarar /starfsmenn sem eru ekki 

  með nemendur á rýmingartíma fari til aðstoðar 

● Lyfta: Deildarstjórar læsa lyftu. 

● Heimilisfræði: kennari/starfsmenn slökkva á öllum tækjum 

● Matsalur: Þeir starfsmenn sem eru með gæslu rýma salinn ásamt starfsfólki í eldhúsi. 

● Vinnuherbergi starfsmanna: ritari stýrir rýmingu og lokar hurðum 

● Salerni: Húsvörður /gangaverðir athuga salernin 

 

Mikilvægar upplýsingar fyrir alla starfsmenn skólans 

 

● Ef eldur kemur upp í húsnæðinu þá er mikilvægt að halda ró sinni. 

● Öll rými er hönnuð sem brunarými. Hurðir og veggir eru byggðir þannig að  nægilegur tími 

 er til rýmingar. 

● Starfsmenn á annarri hæð eiga að fara út um starfsmannainnganga og alls ekki ef eldur er í  

 byggingu að reyna að ná í skó og yfirhafnir. 

● Í öllum stofum eiga að vera leiðbeiningar og kort um rýmingu 

● Það er mjög mikilvægt að hver starfsmaður haldi utan um sinn hóp svo hægt sé að halda utan um 

 fjölda nemenda. 

Kynntu þér: 

● Rýmingaráætlun 

● Útgönguleiðir/flóttaleiðir (græn ljós og grænir miðar á gluggum) 

● Staðsetningu brunaboða 

● Staðsetningu og notkun slökkvitækja 

● Annan neyðarbúnað sem er til staðar í húsnæðinu.
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Rýmingaráætlun vegna jarðskjálfta  
 

 

Við jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingunni, reyna       

skal frekar að leita skjóls og halda kyrru fyrir meðan skjálftinn gengur yfir. 

 Krjúpa – Skýla – Halda 

 

 

 

 

 

 

 

• Farið í horn burðarveggja, opnar dyr eða undir borð en fjarri gluggum 

• Forðið ykkur frá svæðum þar sem hlutir geta fallið úr hillum 

• Ekki hlaupa út í óðagoti 

• Ekki nota lyftur 

• Yfirgefa húsið ef það er skemmt eftir jarðskjálftann Til umhugsunar fyrir alla starfsmenn 

skólans 

• Þurfa einhverjir hjálp við að komast út? 

• Eru einhver hættuleg efni sem þarf að huga að? 

• Einhver fleiri atriði tengd starfsemi 

• sem þarf að segja frá? 

• Koma upplýsingum og athugasemdum til stjórnenda 

• Koma upplýsingum áfram til slökkviliðs ef þarf
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Viðbragðsáætlun vegna áfalla 
Uppfært 26. nóvember 2020, samþykkt á stjórnendafundi desember 2020, kynnt á starfsmannafundi í 

desember 2020. 

 

Áfallaráð 2020 - 2021 
 

 

● Þórhildur Elvarsdóttir, skólastjóri 

● Óðinn Pétur Vigfússon, Björk Einisdóttir, Elín Elísabet Löve, deildarstj.  

● Sigríður Sigurðardóttir, Svava Rós Sveinsdóttir, námsráðgjafar 

● Ólafur Erling Ólafsson, öryggistrúnaðarmaður 

● Sigrún Eiríksdóttir, ritari 

● Thelma Ýr Guðjónsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur 

 

Auk þeirra munu skólasálfræðingur og prestur vera innan handar. 

 

Starf áfallaráðs 
 

Áfallateymi gerir vinnuáætlun svo bregðast megi við áföllum sem orðið hafa s.s. bráð veikindi, alvarleg 

slys, dauðsföll eða aðrir þeir atburðir sem líklegt er að kalli fram sorgarviðbrögð og/eða áfallastreitu. 

Vinnuáætlunin verður að vera skýr og afdráttarlaus um hvert hlutverk þeirra er sem í ráðinu eru, hvernig 

og í hvaða röð eigi að bregðast við hverju einstöku tilviki. Áætlun þarf að taka mið af atvikinu sem um 

ræðir hverju sinni. Mikilvæg er að huga að óskum fjölskyldna þeirra sem í hlut eiga hverju sinni. Við 

skipulag áfallahjálpar og viðbragða, þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfi skólans s.s. 

nemendur, aðstandendur, stjórnendur og annað starfsfólk skólans. 

Áfallateymi skal sjá um að allt starfsfólk skólans fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við áföllum. Einnig 

þarf áfallateymi að sjá til þess að kennarar og annað starfsfólk sem að áfallahjálp vinnur fái stuðning og 

aðstoð. 
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Áföll 

o Alvarleg slys (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks skólans) 

o Alvarleg veikindi (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks skóla) 

o Langvinnir sjúkdómar (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks) 

o Andlát (nemanda, aðstandenda, starfsfólks eða maka starfsfólks) 

o Skilnaður foreldra/forráðamanna nemanda 

o Kynferðislegt ofbeldi tengt nemanda 

 

Áfallateymi skal funda strax og atvik kemur upp eins og upp er talið hér á undan og tekur ákvörðun um 

viðbrögð og/eða aðgerðir eins fljótt og auðið er. Skólastjórnendur halda utan um aðgerðir og viðbrögð 

áfallateymis og útdeila verkefnum eins og við á. 

 

Vinnutilhögun áfallaráð 
 

Nemendur 

❑ Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemanda 

❑ Áfallateymi fundar og ákveður næstu skref í samráði við aðstandendur. 

❑ Viðkomandi starfsfólki og skólafélögum skal gerð grein fyrir aðstæðum. 

❑ Ákvörðun áfallateymis hvernig taka skuli á hverju tilfelli fer eftir aldri nemenda, aðstæðum hverju 

 sinni og eðli veikinda. 

❑ Aðilar úr áfallateymi ásamt umsjónarkennara ræða við og vinna með nemendum sem málinu  

 tengjast. 

❑ Aðstandendur annarra nemenda eru upplýstir í gegnum tölvupóst eða með símtali eins og við 

á. 

❑ Undirbúa þarf skólafélaga undir komu nemandans aftur í skólann. 

❑ Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallateymi ræða við nemanda og aðstandendur áður en hann  

 kemur í skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður. 

❑ Umsjónarkennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann vita að 

 hann hafi alltaf aðgang að aðstoð hjá umsjónarkennara, námsráðgjafa og/eða    

 skólastjórnendum. 
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Alvarlegt slys á nemanda 

❑ Slys á skólatíma 

❑ Ef nemandi verður fyrir alvarlegu slysi á skólatíma skal strax hringja í 112. 

❑ Mikilvægt er að tilgreina eins nákvæma staðsetningu og hægt er. Ef slys verður á skólalóð þarf að 

 upplýsa hvoru megin á að koma að skólanum. 

❑ Því næst skal upplýsa ritara um staðsetningu og atvik slyss. 

❑ Ritari kallar saman húsvörð og áfallateymi sem ákveða verkaskiptingu og næstu skref. 

❑ Ritari hugar að gæslu utandyra og kallar til auka starfsfólk ef þess þarf. 

❑ Húsvörður og annað starfsfólk afmarkar svæðið þar sem slys hefur orðið á skólalóð og aðstoða  

 aðkomu sjúkrabíls. 

❑ Ef frímínútur eru þarf að fá alla nemendur á sitt söfnunarsvæði með aðstoð umsjónarkennara. 

❑ Nemendum og starfsfólki er gerð grein fyrir aðstæðum. 

❑ Aðilar úr áfallateymi ræða við nemendur sem tengjast málinu. 

❑ Foreldrar eru upplýstir um atvikið áður en nemendur fara heim að loknum skóladegi til að koma í 

 veg fyrir rangar eða misvísandi upplýsingar um atburðinn. 

❑ Mikilvægt er að upplýsa tómstundir nemanda um slysið. 

❑ Áfallateymi leitar til sérfræðinga eftir upplýsingum og aðstoð eftir þörfum t.d. barnavernd,  

 skólasálfræðing, heilsugæslu og prests. 

❑ Aðili úr áfallateymi hefur reglulega samband við aðstandendur á meðan á úrvinnslu atviks  

 stendur. 

❑ Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallateymi ræðir við nemanda og aðstandendur áður enn hann 

 kemur í skólann og hlustar eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður. 

❑ Umsjónarkennari og/ eða aðili úr áfallateymi ræðir við bekkinn og undirbýr nemendur undir  

 komu skólafélagans. 

❑ Umsjónarkennari veitir nemanda stuðning og fylgist með líðan. 

❑ Nemandi fær upplýsingar um það hvar hann getur leitað aðstoðar (t.d. til umsjónarkennara,  

 námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðings eða stjórnenda) ef vanlíðan gerir vart við sig á   

 skólatíma. 
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❑ Skólastjóri er tengiliður við fjölmiðla ef þeir sýna atburðinum áhuga. Allir starfsmenn skulu vísa á 

 hann ef til þeirra er leitað eftir upplýsingum. 

❑ Áfallahjálp veitt nemendum, starfsfólki í samræmi við alvarleika atviks.
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Slys sem verða utan skólatíma 

❑ Áfallateymi fær staðfestingu á atburði. 

❑ Áfallateymi fundar og ákveður verkaskiptingu og næstu skref. 

❑ Starfsfólki skóla, nemendum og aðstandendum er tilkynnt um atburðinn símleiðis eða með  

 tölvupósti. 

❑ Áfallateymi leitar til sérfræðinga eftir upplýsingum og aðstoð eftir þörfum t.d. barnavernd,  

 skólasálfræðing, heilsugæslu og prests. 

❑ Mikilvægt er að upplýsingastreymi til skólans sé gott og rétt og áfallateymi stýrir þeirri vinnu. 

❑ Aðili úr áfallateymi hefur reglulega samband við aðstandendur á meðan á úrvinnslu atviks  

 stendur. 

❑ Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallateymi ræðir við nemanda og aðstandendur áður en hann  

 kemur í skólann og hlustar eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður. 

❑ Umsjónarkennari og/ eða aðili úr áfallateymi ræðir við bekkinn og undirbýr nemendur undir  

 komu skólafélagans. 

❑ Umsjónarkennari veitir nemanda stuðning og fylgist með líðan. 

❑ Nemandi fær upplýsingar um það hvar hann getur leitað aðstoðar (t.d. til umsjónarkennara,  

 námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðings eða stjórnenda) ef vanlíðan gerir vart við sig á   

 skólatíma. 

❑ Skólastjóri er tengiliður við fjölmiðla ef þeir sýna atburðinum áhuga. Allir starfsmenn skulu vísa  á 

 hann ef til þeirra er leitað eftir upplýsingum. 

 

Ofbeldi gagnvart nemanda 

❑ Ef grunur vaknar um ofbeldi gagnvart nemanda (kynferðislega misnotkun eða annars konar  

 ofbeldi) ber starfsfólki að upplýsa stjórnendur um málið. 

❑ Skólastjórnendur tilkynna grun skólans strax til barnaverndaryfirvalda. 

❑ Í samráði við barnaverndaryfirvöld eru næstu skref ákveðin. 

❑ Mikilvægt er að gæta að trúnaði. 

❑ Skólinn þarf að gera sitt besta til að styðja og styrkja nemandann og fjölskyldu hans.
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Andlát nemanda 

❑ Áfallateymi og lykilstarfsmenn koma saman eins fljótt og unnt er til fundar og ákveða   

 verkaskiptingu og næstu skref. 

❑ Skólastjóri sér um að setja sig í samband við heimilið eða talsmann aðstandenda. 

❑ Áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir nánustu aðstandendur til samþykkis. Mikilvægt er 

 að þeir séu upplýstir um þá vinnu sem fram fer í skólanum í kjölfar andlátsins. 

❑ Forráðamenn náinna vina eru upplýstir símleiðis og sömuleiðis aðrir bekkjarfélagar. Forráðamenn 

 eru beðnir um að tilkynna barni sínu um andlátið. 

❑ Ef hinn látni á skyldmenni í skólanum eru aðstandendur náinna vina/ bekkjarfélaga upplýstir  

 símleiðis og beðnir um að tilkynna barni sínu andlátið. 

❑ Upplýsingum er fylgt eftir með tölvupósti eins og við á. 

❑ Áfallateymi upplýsir allt starfsfólk skólans á starfsmannalista um andlátið í samtali eða símleiðis. 

  Ef skyldmenni eða sérstök tengsl við hinn látna eru í hópi starfsmanna skal fyrst haft samband við 

  þá. Upplýsingum fylgt eftir með tölvupósti. 

❑ Tölvupóstur er sendur til forráðamanna allra nemenda skólans með viðeigandi upplýsingum og  

 forráðamenn beðnir um að ræða við sín börn. 

❑ Skólastjóri eða annar úr áfallateymi ásamt sóknarpresti og umsjónarkennara tilkynna andlátið  

 eins fljótt og unnt er í viðkomandi umsjónarhópi. 

❑ Þegar búið er að ganga úr skugga um að upplýsingar hafi borist heim er nemendum tilkynnt um  

 andlátið að morgni á sal eða í umsjónarhópum af fulltrúum áfallateymis. 

❑ Mikilvægt er að upplýsa tómstundir nemanda um andlátið. 

❑ Hafa ber í huga að hlúa þarf að nemendum í bekknum eins og hægt er með aðstoð prests,  

 kennara, stjórnenda, hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa og/eða sálfræðings. 

❑ Húsvörður dregur fána í hálfa stöng á útfarardag og forráðamönnum tilkynnt það í tölvupósti. 

❑ Fulltrúar frá skólanum heimsækja aðstandendur og votta samúð sína með kveðju frá nemendum 

  og starfsfólki. 

❑ Prestur fylgir nemendahópnum eftir með heimsóknum í skóla. Forráðamenn upplýstir um það. 

❑ Nánustu vinir fá áfallahjálp í skóla og skýringar á því hvert þeir geta leitað ef vanlíðan er mikil.  

 Forráðamenn eru upplýstir um stöðuna. 

❑ Mikilvægt er að halda forráðamönnum upplýstum um alla þá vinnu sem fram fer í skóla.
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❑ Starfsfólki skólans er veitt viðeigandi áfallahjálp af presti og/ eða öðrum fagaðila. 

❑ Minningarathöfn haldin í samráði við kirkju og forráðamenn. 

❑ Bekkjarfélagar ásamt umsjónarkennurum skrifa minningargrein sem birtist í blöðum á degi  

 útfarar. 

❑ Stjórnendur skrifa minningargrein fyrir hönd starfsfólks. 

❑ Ef viðkomandi á systkini í skólanum þarf að gera viðeigandi ráðstafanir í samráði við hann og  

 aðstandendur varðandi innkomu í skólann. 

 

 

Aðstandendur nemenda. Alvarleg veikindi/slys aðstandenda nemenda 

❑ Umsjónarkennari fær staðfestingu á veikindunum hjá forráðamanni nemandans. 

❑ Upplýsingum er komið til allra sem málið varðar. 

❑ Áfallateymi fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að 

málinu. 

❑ Aðilar úr áfallateymi aðstoða umsjónarkennara við að ræða við umsjónarhópinn í samráði við 

  forráðamenn. 

❑ Umsjónarkennari veitir nemanda stuðning og fylgist með líðan. 

❑ Nemandi fær upplýsingar um það hvar hann getur leitað aðstoðar (t.d. til umsjónarkennara,  

 námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðings eða stjórnenda) ef vanlíðan gerir vart við sig á skólatíma. 

 
 

Andlát aðstandanda nemanda 

❑ Skólastjóri eða umsjónakennari fær staðfestingu á andlátinu hjá forráðamanni nemandans. 

❑ Mjög áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og  

 hafa þá með í ráðum frá upphafi. 

❑ Áfallateymi kallað saman á stuttan fund þar sem ráðið skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu  

 viðbrögð skólans. 

❑ Áfallateymi upplýsir allt starfsfólk skólans á starfsmannalista um andlátið.
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❑ Áfallateymi upplýsir forráðamenn barna í umsjónarbekknum um andlátið símleiðis eða í   

 tölvupósti. 

❑ Umsjónarkennari sér um áframhaldandi vinnu með bekknum en getur þó alltaf leitað til annarra 

  aðila úr áfallateymi. 

❑ Bekkurinn undirbýr samúðarkveðju. 

❑ Fulltrúar frá skólanum heimsækja aðstandendur og votta samúð sína með kveðju frá nemendum 

 og starfsfólki. 

❑ Áfallateymi tekur ákvörðun um hvaða fulltrúi skólans verði við útförina. 

❑ Áfallateymi aðstoðar umsjónarkennara við undirbúning endurkomu nemandans í skólann. 

 

Skilnaður foreldra nemanda 

❑ Skilnaður foreldra getur haft í för með sér svipuð sorgareinkenni og ef um dauðsfall væri að 

ræða. 

❑ Því er mikilvægt að foreldrar geri skólanum viðvart ef til skilnaðar kemur. 

❑ Umsjónarkennara ber að láta aðra kennara nemandans vita um skilnaðinn. 

❑ Umsjónarkennari veitir nemanda stuðning og fylgist með líðan. 

❑ Nemandi fær upplýsingar um það hvar hann getur leitað aðstoðar (t.d. til umsjónarkennara,  

 námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðings eða stjórnenda) ef vanlíðan gerir vart við sig á   

 skólatíma. 

❑ Umsjónarkennari getur leitað til áfallateymis eða skólastjórnenda eftir ráðgjöf og aðstoð fyrir  

 nemandann.
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Starfsmenn skólans 

Alvarleg veikindi/slys starfsmanns skólans. 

❑ Áfallateymi í samráði við starfsmann/ eða aðstandanda ákveður hvernig tilkynna skuli   

 samstarfsfólki og nemendum um veikindi eða slys. 

❑ Áfallateymi veitir starfsmanni stuðning í sínum veikindum eða vegna slyss. 

❑ Framhald viðbragða er ákveðið með tilliti til óska viðkomandi starfsmanns/ aðstandanda.  

 Skólastjórnendur gera viðeigandi ráðstafanir vegna fjarveru starfsmanns. 

 

 

Andlát starfsmanns 

❑ Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið. 

❑ Áfallateymi og lykilstarfsmenn koma saman eins fljótt og unnt er til fundar og ákveða   

 verkaskiptingu og næstu skref. 

❑ Skólastjóri sér um að setja sig í samband við heimilið eða talsmann aðstandenda. 

❑ Áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir nánustu aðstandendur til samþykkis. Mikilvægt er 

 að þeir séu upplýstir um þá vinnu sem fram fer í skólanum í kjölfar andlátsins. 

❑ Áfallateymi upplýsir allt starfsfólk skólans á starfsmannalista um andlátið í samtali eða símleiðis. 

  Ef skyldmenni eða sérstök tengsl við hinn látna eru í hópi starfsmanna skal fyrst haft samband við 

 þá. Upplýsingum fylgt eftir með tölvupósti. 

❑ Forráðamenn nemenda eru upplýstir um andlátið símleiðis eða í gegnum tölvupóst. 

❑ Skólastjóri eða annar úr áfallateymi ásamt sóknarpresti og umsjónarkennara tilkynna andlátið  

 eins fljótt og unnt er í viðkomandi umsjónarhópi. 

❑ Þegar búið er að ganga úr skugga um að upplýsingar hafi borist heim er nemendum tilkynnt um  

 andlátið í morgunsöng eða í umsjónarhóp af fulltrúum áfallateymis. 

❑ Hafa ber í huga að hlúa þarf að starfsfólki og nemendum eins og hægt er með aðstoð prests og  

 fulltrúa áfallateymis. 

❑ Fulltrúar frá skólanum heimsækja aðstandendur og votta samúð sína með kveðju frá starfsfólki 

og  nemendum. 

❑ Starfsfólki skólans er veitt viðeigandi áfallahjálp af presti og/ eða öðrum fagaðila. 

❑ Minningarathöfn haldin í samráði við kirkju og aðstandendur. 

❑ Stjórnendur skrifa minningargrein fyrir hönd starfsfólks. 
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Andlát maka/barns starfsmanns 

❑ Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið. 

❑ Áfallateymi og lykilstarfsmenn koma saman eins fljótt og unnt er til fundar og ákveða   

 verkaskiptingu og næstu skref. 

❑ Skólastjóri sér um að setja sig í samband við starfsmann. 

❑ Áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir starfsmanninn til samþykkis. 

❑ Mikilvægt er að hann sé upplýstur um þá vinnu sem fram fer í skólanum í kjölfar andlátsins. 

❑ Áfallateymi upplýsir allt starfsfólk skólans á starfsmannalista um andlátið í samtali eða símleiðis. 

  Ef skyldmenni eða sérstök tengsl við hinn látna eru í hópi starfsmanna skal fyrst haft samband  

 við þá. Upplýsingum fylgt eftir með tölvupósti. 

❑ Ef maki/barn umsjónarkennara fellur frá tilkynna skólastjóri eða aðili úr áfallateymi   

 umsjónarhópnum andlátið. 

❑ Áfallateymi tekur ákvörðun í samráði við starfsmann hvernig upplýsingum skuli komið til   

 forráðamanna nemenda. 

❑ Aðilar úr áfallateymi veita þeim kennara sem við bekknum tekur aðstoð næstu daga. 

❑ Fulltrúar frá skólanum heimsækja starfsmann og votta samúð sína með kveðju frá starfsfólki og  

 nemendum.
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Viðbragðsáætlun veikindafaraldurs 
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Inngangur að viðbragðsáætlun vegna veikindafaraldurs 
 

Uppfærð mars 2020. 

 

Viðbragðsáætlun þessi segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða í Kvíslarskóla í samræmi við áætlun almannavarna 

um viðbrögð við heimsútbreiðslu veikindafaraldurs. 
 

Markmið viðbragðsáætlana skóla eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð allra skólastofnana sem og 

starfsmanna þeirra þegar til inflúensufaraldurs kemur. 

Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 

19/1997. 

Áætlunin er í samræmi við landsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu. 

 

Viðbragðsáætlanir skóla hafa samræmda uppbyggingu. Kaflar 2, 3, 4 og 7 eru sameiginlegir og geyma almennar 

upplýsingar frá menntamálaráðuneyti, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og embætti sóttvarnalæknis. Aðra 

kafla semja skólarnir sjálfir og mynda þeir hina eiginlegu viðbragðsáætlun hvers skóla. 
 

Ábyrgð á áætlun þessari er í höndum skólastjóranna í Kvíslarskóla. Áætlunin verður endurskoðuð á a.m.k. fimm ára 

fresti, en yfirfarin árlega t.d. hvað varðar boðleiðir, gátlista og starfssvæði skóla. Ef miklar breytingar verða á 

starfsemi skólans verður áætlunin þegar í stað endurskoðuð. 
 

Áætlunin verður kynnt fyrir starfsmönnum skólans, nemendum og foreldrum. Hún er aðgengileg á heimasíðu 

skólans, ww.varmarskoli.is/aetlanir/vidbragdsaetlun.htm 
 

Áætlun þessi tekur þegar gildi. 

 

 
 

Mosfellsbær, 8. mars 2020 

 

Þórhildur Elfarsdóttir   

Skólastjóri Kvíslarskóla
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Heimsfaraldur inflúensu 
 

Saga heimsfaraldra inflúensu 

 

Allt frá 16. öld hafa heimsfaraldrar inflúensu riðið yfir heiminn að minnsta kosti tvisvar til þrisvar á öld. Á 20. öldinni 

riðu þrír heimsfaraldrar inflúensu yfir. Sá fyrsti geisaði 1918 og var afar mannskæður. Hann var nefndur spænska 

veikin en talið er að 50‐100 milljón manns hafi látið lífið af hans völdum. Hinir tveir heimsfaraldrarnir riðu yfir 1957 

og 1968 en ollu mun minna manntjóni. Á Íslandi gekk spænska veikin á suðvesturhluta landsins á tímabilinu frá 

október til desember 1918 en áður hafði væg sumarinflúensa gengið yfir 1918. Spænska veikin hófst í ágúst í Evrópu 

og Norður‐Ameríku. 
 

Talið er að um 60% Reykvíkinga hafi veikst af spænsku veikinni og að allt að 500 manns látist á landinu öllu. 

Íslendingar geta dregið nokkurn lærdóm af reynslu þjóðarinnar frá þeim tíma. Til að hindra útbreiðslu veikinnar 

voru settar ferðatakmarkanir og lokað var fyrir umferð um Holtavörðuheiði og einnig yfir Mýrdalssand. Með þessu 

tókst að hindra að veikin bærist til Norðurlands og Austurlands en til Vestfjarða barst hún með skipum. 
 

Þar sem að fyrri faraldrar hafa riðið yfir á um 40 ára fresti og síðasti faraldur geisaði fyrir 40 árum hefur verið búist 

við nýjum faraldri í nokkurn tíma. Í apríl greindist nýr stofn inflúensuveiru í mönnum (H1N1) í Mexíkó og 

Bandaríkjunum. Þessi stofn hefur breiðst nokkuð hratt út um heimsbyggðina og þegar þetta er skrifað (30. júlí 2009) 

hafa 46 tilfelli greinst á Íslandi. Til þessa hafa veikindi verið væg og dauðsföll fátíð. Rétt er að benda á að skæð 

inflúensa af A stofni (H5N1) hefur breiðst út í fuglum undanfarin 10 ár og í stöku tilfellum borist í menn með 

alvarlegum afleiðingum. 
 

Viðbragðsáætlanir skulu vera í samræmi við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu sem undirrituð var 

28. mars 2008 og er að finna á www.almannavarnir.is og www.influensa.is 

 

Markmið viðbragðsáætlunar hvers skóla 

 

Viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu miðar að því að lágmarka áhrif inflúensufaraldurs og afleiðingar 

hans innan skólans með því að: 

o Skilgreina mikilvæga verkþætti menntastofnunar og lykilstarfsmenn og staðgengla. 

o Draga úr útbreiðslu faraldurs á vinnustaðnum og lágmarka smithættu. 

o Styrkja nauðsynlega starfsemi og treysta innviði skólans. 

o Upplýsa starfsmenn, nemendur og foreldra. 

o Veita nauðsynlega fræðslu. 

o Eiga til samræmdar áætlanir vegna hugsanlegs samkomubanns og þar með lokunar skóla.

http://www.almannavarnir.is/
http://www.influensa.is/
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Háskastig almannavarna 
 

Almannavarnastig 

Viðbragðsáætlunum almannavarna er skipt í þrjú stig sem skilgreina alvarleika þess ástands sem steðjar að. 

Háskastigin eru: Óvissustig, hættustig og neyðarstig. 

Til þess að gefa til kynna umfang almannavarnaviðbragða, þ.e. fjölda þeirra eininga sem virkjaðar eru í þágu 

almannavarna í hvert sinn, þörf fyrir víðtæka samhæfingu og fjölda stjórnstiga er hægt að skilgreina umfang á hverju 

almannavarnastigi með litum sem hér segir: 

 

Atburði er sinnt af fáum viðbragðsaðilum. 

 

Alvarlegur atburður og sinnt af mörgum viðbragðsaðilum. 

 

Mjög umfangsmikill atburður á mörgum svæðum. 

 

  ∙ Svart  

Þjóðarvá - hamfarir eða atburðir sem hafa áhrif á mörg umdæmi á sama tíma. 

Með hliðsjón af þessu taka sóttvarnalæknir og ríkislögreglustjóri ákvörðun um umfang aðgerða hverju sinni og 

upplýsa viðbragðsaðila. 
 

 

Athuganir, mælingar, hættumat 

Skilgreining: 

Nýr undirflokkur inflúensuveiru greinist í mönnum en sýking milli manna er ekki þekkt nema í 

undantekningartilfellum og þá við mjög náið samband. 

Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs. 

1. Samráð / samstarf er við mikilvæg erlend samtök og stofnanir. 

2. Samráð / samstarf milli innlendra stofnana, samtaka, fyrirtækja og félaga. 

3. Skráning upplýsinga um staði þar sem sýking (H5N1? – önnur sýking ?) hefur komið upp. 

4. Athugun á birgðastöðu matar, lyfja og annarrar nauðsynjavöru. 

5. Athugun á boðleiðum, fjarskiptum og fleiru þess háttar. 

6. Æfingar, almannavarnaæfing, minni æfingar innan stofnana og / eða hjá aðilum, sem hafa sameiginleg 

  verkefni.

Grænt 

Gult 

Rautt 

Óvissustig 
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Viðbúnaður vegna hættu 

Skilgreining: 

1. Engin staðfest sýking hérlendis. 

2. Litlar hópsýkingar af völdum nýs undirflokks inflúensuveirunnar brjótast út hjá mönnum á takmörkuðu  

 svæði en veiran  virðist ekki hafa lagað sig vel að mönnum. 

3. Umtalsverðar hópsýkingar brjótast út hjá mönnum en þær eru enn staðbundnar. Vísbendingar eru um að 

 veiran aðlagist mönnum í vaxandi mæli en þó ekki þannig að umtalsverð hætta sé á heimsfaraldri. 

 

Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs. 

 

1. Ráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að sýktir einstaklingar komi til Íslands. 

2. Komi fólk frá sýktum svæðum til Íslands fer fyrsta læknisrannsókn fram í flughöfnum (Keflavík) og höfnum. 

3. Söfnun og úrvinnsla faraldursfræðilegra upplýsinga. 

4. Hugsanlega loka einhverjum höfnum / flugvöllum. 

5. Heimasóttkví hugsanlega beitt gegn þeim sem eru einkennalausir en gætu hafa smitast. 

6. Skip hugsanlega sett í sóttkví. 

7. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi inflúensulyfja meðal áhættuhópa íhuguð. 

8. Athuga með heimköllun Íslendinga frá svæðum þar sem hópsýkingar af völdum nýs stofns inflúensu hafa  

 brotist út. 

 

 

 

Neyðaraðgerðir vegna atburða 
 

Skilgreining; 

1. Stofn inflúensuveirunnar hefur fundist í einum eða fleiri einstaklingum hérlendis eða heimsfaraldri hefur verið 

lýst yfir. Vaxandi og viðvarandi útbreiðsla smits meðal manna. 

 
Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs. 

1. Viðbragðskerfi að fullu virkjað. 

2. Samkomubann, lokun skóla o.fl. 

3. Útskrift sjúklinga af sjúkrahúsum. 

4. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi inflúensulyfja meðal áhættuhópa.

Hættustig 

Neyðarstig 
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Skammstafanir og orðskýringar 

 

AR Sýkingartíðni 

AVD Almannavarnadeild 

AVN, Av‐nefnd Almannavarnanefnd 

CDC Sóttvarnastofnun Bandaríkjanna 

CFR Dánarhlutfall sjúkdóms 

ECDC Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins 

ESB Evrópusambandið 

LL Landlæknisembættið 

RLS Ríkislögreglustjórinn 

RÚV Ríkisútvarpið 

SST Samhæfingarstöðin, Skógarhlíð 

SVL Sóttvarnalæknir 

WHO Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

 

 

DMR Dómsmálaráðuneyti 

HBR Heilbrigðisráðuneyti 

MRN Menntamálaráðuneyti 

 

 

Sóttvarnaráðstafanir 

 

Heilbrigðisráðherra kveður á um samkomubann samkvæmt tillögu sóttvarnalæknis (sbr. 12. gr. laga nr. 19/1997). 

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sér um framkvæmd samkomubanns í samvinnu við dómsmálaráðuneyti og 

lögreglustjóra. Í samkomubanni felst að fjöldasamkomur eru óheimilar, s.s. fundarhöld, skólastarf, skemmtanir á 

borð við dansleiki, leiksýningar og reglulegar guðsþjónustur. Samkomubann er sett samkvæmt nánari fyrirmælum 

sóttvarnalæknis. Þegar ekki eru lengur forsendur fyrir samkomubanni afléttir heilbrigðisráðherra því samkvæmt 

tillögu sóttvarnalæknis. 

 

Heilbrigðisráðherra er heimilt að fenginni tillögu sóttvarnalæknis að takmarka ferðafrelsi manna með því að grípa 

til afkvíunar byggðarlaga og landsins alls og einangrunar sýktra manna, sbr 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997. 

Sóttvarnalæknir gefur fyrirmæli um nánari tilhögun takmarkana á ferðafrelsi. Almannavarnadeild sér um 

framkvæmd þessara ráðstafana í samvinnu við dómsmálaráðuneyti og lögreglustjóra.
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Háskastig WHO 

 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) í samvinnu við sóttvarnastofnanir í Bandaríkjunum (CDC) og Evrópu (ECDC) 

ásamt framkvæmdastjórn ESB hafa með sér náið samstarf við að fylgjast með og meta stöðuna. Íslendingar fá 

upplýsingar frá WHO og hafa jafnframt nána samvinnu við ECDC og ESB um vöktun og viðbrögð. 

 

Í stigaskipan WHO er gert ráð fyrir þremur skeiðum í heimsfaraldri; skeið á milli heimsfaraldra, viðvörunarskeiði og 

skeiði heimsfaraldurs. Innan hvers skeiðs eru skilgreind mismunandi stig og eru þau sex talsins. 

 

Stig WHO segja meira til um útbreiðslu frekar en alvarleika sýkingar. Stig 6, skeið heimsfaraldurs, getur verið vaxandi 

útbreiðsla á vægri inflúensu. Viðbragðsáætlun ráðuneyta gegn heimsfaraldri inflúensu er gerð með háskastig 

almannavarna til hliðsjónar en stigaskipan WHO er mikið notuð í fjölmiðlum og er sett hér fram til skýringar. 

 

 

Háskastig WHO 

Stig heimsfaraldurs Markmið aðgerða 

 

Skeið milli heimsfaraldra 

 

Stig 1. Enginn nýr inflúensustofn hefur greinst í mönnum. Styrkja viðbúnað við heimsfaraldri inflúensu. 

Stig   2.    Enginn   nýr   stofn   inflúensuveiru    hefur greinst   í  

mönnum. Stofn inflúensuveiru geisar í dýrum og talinn geta Lágmarka hættu á smiti, uppgötva og tilkynna slík smit án 

ógnað mönnum. tafar. 

 

Viðvörunarskeið 

Stig 3. Nýr stofn inflúensuveiru hefur greinst í mönnum en 

 

ekki er vitað til þess að hann berist manna á  milli nema í Tryggja hraða greiningu   á nýjum stofni veirunnar.   Greina 

undantekningartilfellum og þá   við   mjög   náið   samband tilfelli fljótt og tilkynna þau án tafar. Hröð viðbrögð við fleiri 

manna. tilfellum. 

Stig   4.    Litlar   hópsýkingar    brjótast   út   hjá   mönnum    á Halda nýjum stofni innan afmarkaðs svæðis/uppsprettu   eða 

takmörkuðu svæði af völdum nýs stofns inflúensu en hann seinka útbreiðslu og vinna tíma til að bregðast við (bóluefni 

virðist ekki hafa lagað sig vel að mönnum. ofl.). 

 

Stig 5. Umtalsverðar hópsýkingar brjótast út hjá mönnum en 
 

þær eru enn staðbundnar.   Vísbendingar   eru um að veiran Hámarksáhersla er lögð á að koma í veg fyrir eða seinka 

hafi í vaxandi mæli aðlagast mönnum, þó ekki í þeim mæli að útbreiðslu og, ef mögulegt,   afstýra heimsfaraldri   og vinna 

umtalsverð hætta sé á heimsfaraldri. tíma til að hrinda í framkvæmd sóttvarnaráðstöfunum. 

 

Skeið heimsfaraldurs 
 

Stig 6.   Heimsfaraldur: Vaxandi og viðvarandi   útbreiðsla  

smits á meðal manna. Draga úr afleiðingum heimsfaraldurs eins og unnt er. 
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    Virkjun viðbragðsáætlana skóla 
 

Sóttvarnalæknir tilkynnir breytingar á háskastigi (sjá nánar um stig í kafla 3). 

 

Breyttur viðbúnaður í skólum 
 

Tilkynntar breytingar á háskastigi sem kalla á sérstök viðbrögð skóla á tilteknu sóttvarnasvæði eða landinu öllu 

verða staðfestar af menntamálaráðuneytinu með tilkynningu í fjölmiðlum og á heimasíðu þess 

www.menntamalaraduneyti.is og eftir atvikum með tölvupósti til skólastjórnenda og sveitarfélaga. 

 

Viðbúnaður í einstökum skólum. Til þess getur komið að gera verði breytingar á skólahaldi í einstökum skólum án 

þess að tilkynnt hafi verið um breytt háskastig, t.d. vegna mikilla forfalla. Skólastjórnendur bera ábyrgð á slíkum 

breytingum með hefðbundnum hætti. Eðlilegt er að haft sé samráð við sóttvarnalækni á svæði skóla áður en 

veigamiklar breytingar á skólahaldi vegna inflúensu eru ákveðnar. 

Afboðun. Þeir þættir viðbragðsáætlana skóla sem virkjaðir eru skulu ekki aflagðir fyrr en formleg boðun um það 

kemur frá yfirvöldum. 

 

Helstu verkefni skóla á einstökum stigum 

Óvissustig 

Unnið að gerð viðbúnaðaráætlunar. Skólarnir upplýsa starfsfólk, nemendur og aðstandendur þeirra og aðra 

hagsmunaaðila um undirbúning og viðbrögð komi til hættu- eða neyðarástands. 

Hættustig 

Stjórnendur hvers skóla stýra starfsmönnum til þeirra verkefna sem lýst er í viðbragðsáætlun skólans um 

skólahald á hættustigi. 

 

Neyðarstig (e.t.v. samkomubann) 

Stjórnendur hvers skóla stýra starfmönnum til þeirra verkefna sem lýst er í viðbragðsáætlun skólans um starfsemi 

hans á neyðarstigi. Komi til samkomubanns verður skólum lokað á tilteknu svæði eða landinu öllu.

http://www.menntamalaraduneyti.is/
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   Stjórnun og lykilstarfsmenn skólans 
 

Verkefni skóla: 

Yfirstjórn Kvíslarskóla  skipa: 

 

Skólastjóri Þórhildur Elfarsdóttir  

 
Deildarstjóri 8. og 10. bekkur Björk Einisdóttir  

Deildarstjóri 7. og 9. bekkur    Óðinn Pétur Vigfússon  

Deildarstjóri stoðþjónustu      Elín Elísabet Jóhannsdóttir 

Skrifstofa skólans: 

Umsjónarmaður fasteigna Ólafur Erling Ólafsson 

Kerfisstjóri Andrés Ellert Ólafsson 

Skrifstofufulltrúi Inga María Hansen 

Ritari  Sigrún Eiríksdóttir 

 

Skólaheilsugæsla: 

Skólahjúkrunarfræðingur Thelma Ýr Guðjónsdóttir  

 

 

Fræðsluskrifstofa Mosfellsbæjar 

Framkvæmdarstjóri 

fræðslu- og frístundarsviðs Linda Udengård, linda@mos.is 

Verkefnastjóri Magnea S Ingimundardóttir, magnea@mos.is 

Skólafulltrúi Gunnhildur Sæmundsdóttir, gs@mos.is

mailto:linda@mos.is
mailto:magnea@mos.is
mailto:gs@mos.is
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  Áhættumat vegna inflúensufaraldurs 
 

Bráðabirgðamat 10.8.09 á afleiðingum heimsfaraldurs inflúensu á komandi vikum fyrir landið allt 

Sóttvarnalæknir hefur gert bráðabirgðamat á afleiðingum heimsfaraldurs inflúensu sem gengur yfir um þessar 

mundir þar sem tillit er tekið til afleiðinga sambærilegar hefðbundnum árlegum inflúensufaraldri (30% 

sýkingartíðni, 1% tíðni alvarlegra sjúkdómseinkenna og 0,1% dánartíðni). Litið er á alvarleika þessa heimsfaraldurs 

til jafns við árstíðabundinn inflúensufaraldur. Mun fleiri sýkjast þó í heimsfaraldri (30-50%) en í hefðbundnum 

árlegum faraldri (5-10%). Þetta leiðir til þess að fleiri munu veikjast alvarlega og fleiri látast af völdum 

heimsfaraldursins þótt hann sé hlutfallslega ekki skæðari en venjuleg inflúensa. 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að bráðabirgðamat þetta þarf ekki að endurspegla raunverulega útkomu faraldursins 

en er fyrst og fremst ætlað að vera viðbragðsaðilum til hjálpar við að undirbúa aðgerðir. 
 

Algengt er að inflúensufaraldur berist í tveimur eða þremur hrinum á allt að árs tímabili. Hver hrina byrjar með lágri 

sýkingatíðni sem eykst og nær hámarki og fellur aftur á nokkurra vikna tímabili, oftast 8-12 vikum. Sýkingartíðnin er 

þá há í nokkrar vikur í hverri hrinu.
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Fjöldi inflúensutilfella á 100 manna vinnustað 
 

 

  

   
   

   

   

      

     

     
   

      

   
 

 
 

          

  
 

        

V 1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

Sýkingartíðni 30% 0 1 5 7 7 5 2 2 1 1 0 0 
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Vika faraldurs 

 

 

Búast má við að sýkingartilfelli dreifist á 12 vikna tímabili, sjá töflu, skv. embætti sóttvarnalæknis. 

 

Vika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% 1% 4% 15% 22% 23% 15% 8% 5% 3% 2% 1% 1% 
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Eins og sjá má er líklegt að um nokkrar fjarvistir starfsmanna verði að ræða í inflúensufaraldri. Fjöldi fjarvista er 

háður því hversu alvarlegur faraldurinn verður og einnig hver viðbrögð almennings verða. Fjarvistir starfsmanna 

geta stafað af mismunandi ástæðum, til dæmis vegna: 

o smits af inflúensu 

o annarra veikinda 

o annarra fjölskyldumeðlima sem þarf að hugsa um, vegna veikinda eða lokun leikskóla og skóla 

o beiðna vinnuveitanda um að halda sig fjarri vinnustað og vinna heiman frá sér 

o beiðna heilbrigðisyfirvalda um heft ferðafrelsi eða samkomubann 

o raskana á almenningssamgöngum eða ótta starfsmanna við að ferðast innan um hóp fólks 

o ótta starfsmanna við að smitast ef þeir mæta til vinnu. 

 
Fjarvistir starfsmanna munu verða mestar þegar sýkingartíðni er hæst í faraldri, eða u.þ.b. í 5. viku af u.þ.b. 12 

vikum. Búast má við tveimur til þremur hrinum af inflúensufaraldri með nokkurra mánaða millibili. 
 

Það er ekki hægt að spá fyrir með vissu hverjar fjarvistir á vinnustöðvum verða. Það veltur m.a. á því um hversu 

skæða farsótt er að ræða, hvernig starfsmenn meta hættuna, hvort skólum er lokað og til hvaða ráða er tekið í 

viðbrögðum vinnustaða í þeim tilgangi að minnka líkur á fjarvistum og smiti innan vinnustaðarins. 

 

Viðbragðsáætlun Kvíslarskóla við heimsfaraldri inflúensu 
 

Verkefnastjórn viðbragðsáætlunar er í höndum stjórnenda Kvíslarskóla. Það skipar: 

Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri.  

Björk Einisdóttir, deildarstjóri. 

Óðinn Pétur Vigfússon, deildarstjóri.  

Elín Elísabet Löve, deildarstjóri stoðþjónustu. 

 

Unnið er út frá því að eyða óþörfum ótta og tekist er á við hugsanlega vá af yfirvegun, festu og þekkingu. 

Grunnupplýsingar má fá í bæklingi sem er að finna á www.almannavarnir.is ,,Munum eftir inflúensunni“ svo og á 

www.influensa.is . Upplýsingar um breytta ræstingu og hlífðarbúnað má fá á www.influensa.is . 

 

Stjórnunarteymi fundar með fulltrúum heilsugæslustöðvar um stöðu mála. Haldinn er starfsmannafundur þar sem 

starfsmenn eru upplýstir um inflúensuna , útbreiðsluleiðir og hvernig draga má úr smitleiðum. 

Sameiginlegur aðgerðalisti fyrir stofnunina kynntur og því fylgt eftir að allar deildir starfi eftir þeirri áætlun. Viðbrögð 

Varmárskóla vegna inflúensuna H1N1 er að finna á vefnum http://www.varmarskoli.is – Hagnýtt – áætlanir og 

handbækur 

 

Viðbrögð við veikindum barna 

Foreldrar tilkynna skólanum um veikindi barna sinna. Börnin eru heima meðan á veikindum stendur og koma í skólann 

þegar þau hafa náð heilsu. Hver fjölskylda hefur samráð við heilsugæslu eftir þörfum. 

 

Skipulagning afleysingakerfis lykilstarfsmanna 

Skólastjóri , deildarstjórar, ritarar, umsjónarkennarar. 

mailto:bjork@varmarskoli.is
mailto:petur@varmarskoli.is
http://www.almannavarnir.is/
http://www.influensa.is/
http://www.influensa.is/
http://www.varmarskoli.is/


 

 

111  

 

Komi til lokunar skóla 

Skólastjóri í samráði við fræðslustjóra taka ákvörðun um lokun og upplýsa starfsfólk um stöðu mála. Auglýsingar birtar á 

heimasíðu skólans og á öllum útihurðum skólans. Ritarar/deildarstjórar senda foreldrum/forráðamönnum tilkynningu í 

gegnum Mentor. Umsjónarkennarar/deildarstjórar fylgjast, eftir því sem við á, með börnunum símleiðis eða með 

tölvusamskiptum. 

 

Boðleiðir 

Ef til lokunar kemur setja skólastjórar tilkynningu í útvarp, á heimasíðu skólans og í tölvupósti. Ákveðinn hópur 

starfsmanna mun sinna lágmarksþjónustu í skólanum. Á heimasíðu skólans er hægt að nálgast upplýsingar er varða 

skólastarfið. Slóðin er, www.varmarskoli.is, um skólann, viðbragsáætlanir. 

 

Samstarf/sambandi við heimili barna 

Samband er haft við heimilin með tölvusamskiptum eða símleiðis. Skerðist skólahald það mikið að það raski 

kennsluáætlunum verður þeim áætlunum hagrætt. 

 

Umsýsla fasteigna og öryggismála meðan á lokun stendur 

Í skólanum er öryggiskerfi i gangi þegar hann er lokaður. Ráðstafanir um aukið eftirlit verða gerðar ef þörf krefur. 

 

  Skólastarf eftir opnun 

Boðað verður til starfsmannafundar og ný áætlun gerð fyrir skólastarf sem tekur tillit til breyttra aðstæðna. Áætlanir 

fyrir nám og kennslu endurmetnar og kynntar á heimasíðu skólans og með fyrrnefndum boðleiðum. 

 

Samskiptaleiðir 
 

Lykilaðilar er varðar boðun og afboðun 

Starfsmenn skóla/skólaskrifstofa/stjórna 

Skólastjóri  

Þórhildur Elfarsdóttir 

 

Deildarstjórar eru: 

Björk Einisdóttir   

Óðinn Pétur Vigfússon  

Elín Elísabet Jóhannsdóttir 

Deildarstjórar stýra boðleiðum til umsjónarkennara í samvinnu með riturum. 

 
 

Fræðsluskrifstofa Mosfellsbæjar: 

Linda Udengård, linda@mos.is, framkvæmdarstjóri fræðslu- og frístundasviðs Magnea S Ingimundardóttir, 

magnea@mos.is, verkefnastjóri 

Gunnhildur Sæmundsdóttir, gs@mos.is, skólafulltrúi 

 

 

http://www.varmarskoli.is/
mailto:linda@mos.is
mailto:magnea@mos.is
mailto:gs@mos.is
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19.20 Kort og teikningar 
 

Sóttvarnasvæðin 

 

Íslandi er skipt upp í átta sóttvarnaumdæmi og er sóttvarnalæknir skipaður í hverju þeirra. Í stórum 

sóttvarnaumdæmum eru skipaðir sóttvarnalæknar ákveðinna svæða. Sjá mynd 10.1. 

Sóttvarnalæknar umdæma og svæða 

Höfuðborgarsvæðið 

Lúðvík Ólafsson framkvæmdastjóri heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins Gunnar Ingi Gunnarsson, heilsugæslulæknir 

Árbæ, Reykjavík 

Vesturland 

Þórir Bergmundsson, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi Friðrik Jónsson, St. Fransiskuspítalinn í Stykkishólmi 

Vestfirðir 

Fjölnir Freyr Guðmundsson, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Ísafirði 

Norðurland 

Þórir V. Þórisson, Heilsugæslan Akureyri 

Ásgeir Böðvarsson, Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Húsavík Héðinn Sigurðsson, Heilbrigðisstofnunin Blönduósi 

Austurland 

Stefán Þórarinsson, Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum Björn Magnússon, Heilbrigðisstofnun 

Austurlands, Neskaupstað 

Suðurland 

Óskar Reykdalsson, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi 

Vestmannaeyjar 

Karl Björnsson, Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja 

Suðurnes 

Sigurður Árnason, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Reykjanesbær Sigurjón Kristinsson, Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja, Reykjanesbær 
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   Dreifingarlisti 
 

Eintakið er vistað rafrænt á vefsíðu skólans: www.varmarskoli.is hagnýtt – áætlanir og handbækur 

 

Innri vefur skólans: Varmarskoli.net – fyrir starfsfólk – áætlanir – viðbragðsáætlun við Inflúensu og á 

S:\VIDBRAGDSAETLUN\INFLUENSA.DOC 

 

Auk þess eru rafræn og prentuð eintök vistuð á eftirtöldum stöðum: 

 

 

Deildir innan skólans  

Skrifstofa skólastjóra  1 stk. 

Kaffistofa 1 stk. 

Vinnuherbergi kennara  1 stk 

Ritarar 1 stk 

  

 

 

Breytingasaga 
 

 

 
Útgáfa Dagsetning Skýringar / breytingar Fært inn af: 

 10/08/2009 Sniðmát menntamálaráðuneytis sent skólanum  

http://www.varmarskoli.is/
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1.0 01/09/2009 Viðbragðsáætlun skóla birt ÞRÓ 

2.0 Mars 2020 Settar inn nýjar upplýsingar eftir sniðmáti AGÓ 
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Viðbragðsáætlun vegna óveðurs 
Unnið er samkvæmt gildandi óveðursáætlun almannavarna höfuðborgarsvæðisins hverju sinni. Þær 

ráðstafanir eru ekki settar hér inn sérstaklega heldur vísað er til heimasíðu ahs.is undir 

https://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/

https://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/
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Eldgos
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Viðmiðunarreglur um ástundun í 
grunnskólum Mosfellsbæjar 

 

 
 

Unnið er eftir reglum Mosfellsbæjar um ástundun nemenda. Reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu 
skólans. 

 

Viðmiðunarreglur um ástundum nemenda 

 

https://drive.google.com/file/d/1yyH6VfS7QMKfPrRHZhIRS5XRnu9aC3hz/view?usp=sharing

