
Almennar aðgerðir Ábyrgð Samstarfsaðilar Markmið Tímaáæ tlun
Starfshópur um bætta 
menningu skemmtanalífs.

Forvarnafulltrúi og 
sýslumaður

Eigendur skemmtistaða, 
lögregla, slökkvilið, 
bæjarlögmaður, Ungmenna-
Hús, Samtaka, 
forvarnafulltrúar MA og 
VMA, formenn foreldrafélaga 
MA og VMA.

Styðja við eftirlit á eldvörnum, 
öryggismálum, fölsuðum 
skilríkjum og aldursmörkum inn 
á vínveitingastaði. 

Allt árið.

Markhópur: 8. bekk. 
Fræðsla um kynlíf og 
samskipti.

Forvarnafulltrúi. Sigríður Dögg kynfræðingur 
og náms- og starfsráðgjafar.

Fræðsla um kynlíf og 
samskipti.

Skólaárið.

Markhópur: Þjálfarar 13-15 
ára ungmenna. Verndarar 
barna. 

Forvarnafulltrúi og 
forstöðumaður íþróttamála.

Íþróttafélög innan ÍBA og 
Blátt áfram. 

Auka þekkingu starfsfólks á 
einkennum kynferðisofbeldis 
gegn börnum

Allt árið.

Markhópur: Þjálfarar 13-15 
ára ungmenna. 
Skyndihjálp.

Forvarnafulltrúi og 
forstöðumaður íþróttamála 

Íþróttafélög innan ÍBA og 
Rauði krossinn.

Auka þekkingu þjálfara á 
mikilvægi fyrstu hjálpar þegar 
meiðsli og slys koma upp.

Allt árið.

Markhópur: Þjálfarar 13-15 
ára ungmenna. 
Fyrirmyndarhlutverk 
þjálfara. 

Forvarnafulltrúi og 
forstöðumaður íþróttamála.

Íþróttafélög innan ÍBA og ÍSÍ. Fræða þjálfara og 
leiðbeinendur um 
fyrirmyndarhlutverk þeirra og 
skyldur. 

Allt árið.

Markhópur: Þjálfarar 13-15 
ára ungmenna. Einelti.

Forvarnafulltrúi og 
forstöðumaður íþróttamála.

Íþróttafélög innan ÍBA. Fræðsla um einkenni eineltis 
og hvað þarf að gera til að 
stöðva það.

Allt árið.

Markhópur: Kennarar 
grunnskóla. Verndarar 
barna.

Forvarnafulltrúi Skóladeild og Blátt áfram. Veita öfluga fræðslu og 
markvissa þjálfun í að 
fyrirbyggja, þekkja og bregðast 
við kynferðislegri misnotkun 
barna af hugrekki og ábyrgð.

Skólaárið.

Markhópur: 10. bekk. 
Fræðsla um tölvunotkun og 
áhrif fjölmiðla á sjálfsmynd. 

Forvarnarfulltrúi. Guðjón Hauksson kennari 
og kerfisstjóri í MA og náms- 
og starfsráðgjafar.

Auka þekkingu ungmenna á 
áhættu sem fylgir óhóflegri 
tölvunotkun.

Skólaárið.

Markhópur: 8.-10. bekkur. 
Persónuleg ráðgjöf.

Náms- og starfsráðgjafi. Umsjónarkennarar, foreldrar, 
deildastjórar og 
skólahjúkrunarfræðingar.

Styðja við nemendur í þáttum 
s.s. sjálfsmynd, samskiptum og 
líðan.

Skólaárið. 

Markhópur 8.-10. bekkur. 
Hópráðgjöf.

Náms- og starfsráðgjafi. Umsjónarkennarar og 
deildastjórar.

Styðja við nemendur í þáttum 
s.s. sjálfsmynd, samskiptum og 
líðan.

Skólaárið.

Markhópur: 8.-10. bekkur. 
Náms- og starfsfræðsla. 
Bendill áhugasviðskönnun. 

Náms- og starfsráðgjafi. Kennarar. Að nemendur öðlist aukna 
þekkingu á sjálfum sér og 
náms- og starfsmöguleikum.

Skólaárið.

Markhópur: 8. - 10. bekkur. 
Námstækni.

Náms- og starfsráðgjafi. Kennarar. Fræða einstaklinga og hópa 
um vinnubrögð í námi og um 
heilbrigðan lífsstíl.

Skólaárið.

Markhópur: 9. bekkur. 
Þróun á þemadögum 
forvarna.

Félagsmiðstöðvar og náms- 
og starfsráðgjafar.

Skóladeild. Þróa sameiginlega þemadaga 
forvarna fyrir veturinn 2014-
2015.

Skólaárið 2013-2014.

Markhópur: 9. bekkur. 
Þróun á forvarnardegi 
Íslands.

Félagsmiðstöðvar og náms- 
og starfsráðgjafar.

Skóladeild og foreldrar. Auka samstarf heimila og skóla 
með sameiginlegum 
fræðsludögum.

Haustönn 2013.

Velferðaráætlun

forvarna 

2013-2015 13-15 ára 



Markhópur: 9. bekkur. 
Fræðsla um kynferðis- og 
heimilisofbeldi.

Forvarnafulltrúi Náms- og starfsráðgjafar. Fræðsla um kynferðis- og 
heimilisofbeldi og hvert er hægt 
að leita. 

Skólaárið.

Markhópur: 8. bekkur 
Hugrekki. 

Skólahjúkrunarfræðingar. Heilsugæslan. Fræðsla um sjálfsmynd og 
hópþrýsting.

Vorönn.

Markhópur: 8. bekkur 
umferðin. 

Forvarnafulltrúi. Sjóvá og náms- og 
starfsráðgjafar.

Fræðsla um rafvespur og 
umferðareglur. 

Vorönn.

Markhópur: 9. bekkur. 
Hinsegin Norðurland.

Forvarnafulltrúi. Hinsegin Norðurland og 
náms- og starfsráðgjafar.

Fræðsla um kynhneigðir. Skólaárið.

Markhópur: 8.-10. bekkur. 
Vímuvarnir.  

Forvarnafulltrúi og 
félagsmiðstöðvar

Náms- og starfsráðgjafar og 
Embætti landlæknis.

Fræðsla um áhættuhegðun og 
viðhorf til neyslu vímuefna.

Vorönn.

Jafnréttisstofa 9. bekkur. 
Jafnréttisfræðsla.

Forvarnafulltrúi. Jafnréttisstofa og náms- og 
starfsráðgjafar. 

Fræðsla um jafnrétti kynjanna. Skóla árið.

Markhópur: 9. bekkur 
Kynheilbrigði.

Skólahjúkrunarfræðingur. Heilsugæslan. Kynning á unglingamóttöku 
heilsugæslunnar. 

Skólaárið.

Markhópur: 10. bekkur  
Bleiki borðinn og Mottu 
mars.

Skólahjúkrunarfræðingar. Heilsugæslan. Að nemendur þekki einkenni 
krabbameins í eistum, brjóstum 
og húð. 

Skólaárið.

Markhópur: Leiðbeinendur 
vinnuskóla. Verndarar 
barna.

Forvarnafulltrúi. Blátt áfram og vinnuskólinn. Veita öfluga fræðslu og 
markvissa þjálfun í að 
fyrirbyggja, þekkja og bregðast 
við kynferðislegri misnotkun 
barna af hugrekki og ábyrgð.

Sumar.

Markhópur: 10. bekkur. 
ESPAD og HBSC 
rannsóknir.

Forvarnafulltrúi. Háskólinn á Akureyri. Nýta niðurstöður rannsókna til 
þróunar á forvarnarstarfi og til 
upplýsinga fyrir foreldra. 

Skólaárið.

Markhópur: 10. bekk.  
Fræðsla um framhaldsnám 
og áhrif sjálfsmyndar á 
nám.

Forvarnafulltrúi. Arnar Arngrímsson kennari í 
MA og náms- og 
starfsráðgjafar.

Fjallað er um hamingjuna og 
það sem grefur undan henni, 
viðhorf, virkni, hugsun og 
hugsanavillur, sjálfsrækt; leitina 
að hinu farasæla lífi. 

Skólaárið.

Forvarnateymi. Markhópur: 
aðilar í nærsamfélagi 
barna og unglinga. 

Forvarnarfulltrúi, 
félagsmiðstöðvar og 
Ungmenna-Húsið.

Aðilar sem koma að 
málefnum barna og 
ungmenna í bæjarfélaginu.

Upplýsa um stöðu og 
samræma aðgerðir í málum 
barna og ungmenna.

Skólaárið.

Samráðsfundur: Forvarnafulltrúi. Félagsmiðstöðvar, náms- og 
starfsráðgjafar og 
skólahjúkrunarfræðingar.

Hóparnir hittist fjórum sinnum á 
ári og fari yfir stöðuna.

Skólaárið.

Sértækar  aðgerðir Ábyrgð Samstarfsaðilar Markmið Tímaá ætlun
Markhópur: 9. og 10. 
bekkur. Félagsmálafræði 
valgrein. 

Félagsmiðstöðvar. Náms- og starfsráðgjafar. Að nemendur öðlist aukna 
félagslega færni, efli 
félagslegan þroska og öðlist 
sterkari sjálfsmynd.

Skólaárið.

Markhópur: 
Unglingsstúlkur. Unnið 
með sjálfsmynd, vináttu og 
fordóma. Valgrein. 

Félagsmiðstöðvar. Náms- og starfsráðgjafar. Betri sjálfsmynd og 
félagsþroski.

Skólaárið.

Markhópur: 
Unglingsdrengir. Unnið 
með sjálfsmynd, vináttu og 
fordóma. Valgrein.

Félagsmiðstöðvar. Náms- og starfsráðgjafar. Betri sjálfsmynd og 
félagsþroski.

Skólaárið.

Klúbbastarf 
félagsmiðstöðvanna.

Félagsmiðstöðvar. Auka félagslegan þroska og 
sjálfsmynd.

Skólaárið.

Markhópur: Starfsfólk 
Samfélags- og 
mannréttindadeildar 
Verndarar barna.

Forvarnafulltrúi. Blátt áfram og Samfélags- 
og mannréttindardeild.

Veita öfluga fræðslu og 
markvissa þjálfun í að 
fyrirbyggja, þekkja og bregðast 
við kynferðislegri misnotkun 
barna af hugrekki og ábyrgð.

Skólaárið.

Markhópur: 8.-10. bekkur. 
Dúddi - mentorverkefni.

Félagsmiðstöðvar. Náms - og starfsráðgjafar, 
framhaldsskólar og 
fjölskyldudeild.

Að vinna að félagslegri hæfni 
ungmenna sem eru félagslega 
einangruð. 

Skólaárið.

Markhópur: 
Unglingsdrengir í 8.-10. 
bekk. Tóti - virknihópur.

Félagsmiðstöðvar. Náms- og starfsráðgjafar og 
fjölskyldudeild. 

Að vinna að félagslegri hæfni 
drengja sem hafa lent í 
vandræðum með óhóflega 
tölvunotkun.

Skólaárið.



Markhópur: Ungmenni í 
vinnuskóla Akureyrar. 
Réttindi, vímuvarnir, örugg 
netnotkun og sjálfsmynd.

Félagsmiðstöðvar. Vinnuskóli Akureyrar og 
forvarnafulltrúi.

Að nemendur vinnuskólans 
þekki réttindi sín og efli 
sjálfsmynd sína.

Sumar.

Markhópur nemendur í 8. - 
10. bekk. 
Tómstundanámskeið.

Tómstundanámskeið 
Samfélags- og 
mannréttindadeildar.

Hvetja börn og unglinga til 
þátttöku og efla félagsleg 
tengsl gegnum tómstundir.

Skólaárið.

Markhópur stelpur í 8.-10. 
bekk Body project.

Forvarnarfulltrúi. Náms- og starfsráðgjafar og 
skólahjúkrunarfræðingar.

Að styrkja sjálfs- og 
líkamsmynd stúlkna. 

Skólaárið.


