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Tillögur vinnuhóps í hnotskurn 

- Mjög brýnt er að bregðast við þeim alvarlegu tilfellum sem nú þegar blasa við í 
grunnskólum Akureyrar, með því að koma á fót meðferðarúrræðum fyrir stúlkur með 
sama hætti drengir hafa aðgang að í Hlíðarskóla. 

- Auka þarf stoðþjónustu og styrkja það net sem fyrir er. Einstaklingur á ekki að geta 
verið á fleiri en einum stað í kerfinu án vitneskju hinna. 

- Auka þarf við forvarnir og virkja sem flesta.  
- Veita þarf foreldrum stuðning í hlutverki sínu. 
- Styðja þarf við kennara í starfi, með handleiðslu og ráðgjöf. 
- Auka þarf samábyrgð samfélagsins í uppeldi barna og unglinga. „Það þarf heilt þorp 

til að ala upp barn“ segir afrískur málsháttur.  
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Inngangur 
 
Tildrög þess að skipaður var vinnuhópur er skyldi fjalla um þann vanda sem blasir við í 
grunnskólum Akureyrar var vinna Valgerðar Magnúsdóttur, sálfræðings um bætta þjónustu 
við börn með hegðunarerfiðleika og geðraskanir. Í framhaldi þeirrar vinnu og í kjölfar fundar 
með skólastjórum grunnskólanna, þar sem vandamál stúlkna á grunnskólaaldri voru rædd, 
óskaði deildarstjóri skóladeildar eftir því að skipaður yrði vinnuhópur sem kæmi fram með 
hugmyndir og tillögur að bættri þjónustu við stúlkur sem eiga í félags- og/eða 
tilfinningalegum vanda.  
 
Eftirtaldar voru skipaðir í vinnuhópinn 
Eyrún Skúladóttir, deildarstjóri í Lundarskóla 
Guðbjörg Ingimundardóttir, fjölskylduráðgjafi í Hlíðarskóla 
Guðrún Ásta Guðjónsdóttir, námsráðgjafi/kennari í Oddeyrarskóla  
Helga Sigurðardóttir, námsráðgjafi í Brekkuskóla 
Líney Helgadóttir, sérkennsluráðgjafi á Fjölskyldudeild  
Ólöf Inga Andrésdóttir, aðstoðarskólastjóri í Síðuskóla 
Vala Björk Stefánsdóttir, deildarstjóri í Giljaskóla 
Sigríður Síta Pétursdóttir, sérfræðingur frá skólaþróunarsviði HA 
Svava Hrönn Magnúsdóttir, námsráðgjafi í Glerárskóla 
Þóra Hjörleifsdóttir, skólastjóri Hlíðarskóla 

Fyrsti fundur 
Fyrsti fundur vinnuhópsins var haldinn 1. nóvember 2005,  Ingólfur Ármannsson staðgengill 
Gunnars Gíslasonar, deildarstjóra skóladeildar, sat þann fund.  
 
Byrjað var á að skoða með hvaða hætti vandi stúlkna birtist í hverjum skóla. Það kom fram að 
oft má greina vanda í 4. bekk, sem fer svo stigvaxandi eftir því sem stúlkurnar eldast og er  oft 
orðinn verulegur í 7. og 8. bekk. Þó slakir námsmenn séu í meirihluta að mati kennara er það 
ekki einhlítt. Það sem þessar stúlkur eiga hinsvegar sameiginlegt er léleg sjálfsmynd.  
 
Allir voru sammála um að vandinn væri vaxandi og meiri grimmd og harka einkenndi hegðun 
stúlkna í vanda nú en áður. Vandinn hefur margar birtingamyndir s.s. fíkniefni, ofbeldi, 
afbrot, dónalegt orðbragð og ótímabært og gróft kynlíf. Á blogg- og heimasíðum birtast skrif 
og myndir af hugsunum, hugmyndum og hegðun sem er hreint ótrúleg hjá börnum á 
grunnskólaaldri. Það kom fram að farsímar (gsm/sms) eru notaðir til að koma neikvæðum, 
særandi og niðurlægjandi skilaboðum áleiðis. 
Rætt var að stúlkur sýna svo erfiða hegðun í skóla að ekki er bjóðandi öðrum börnum að vera 
í sömu kennslustofu. Þær hlýða engu, nota óþverraorðbragð og valda þvílíkri truflun  að nám 
getur varla farið fram. Sjálfseyðandi hegðun þar sem stúlkur eru m.a. að skera sig og  
anorexia/bulimía er vaxandi vandi meðal stúlkna í grunnskólum. Það kom fram að stúlkur í 
grunnskóla sjást úti með eldri mönnum. 
Áberandi er hvað vandinn vex og versnar til muna eftir fermingu, þá er eins og slakni á 
aðhaldi sem börn þurfa. 
Það kom fram að stúlkurnar leita yfirleitt ekki sjálfar eftir hjálp nema þá helst til 
hjúkrunarfræðings.  
Rætt var um nauðsyn þess að byrja forvarnir snemma ekki bíða eftir að vandinn birtist. Það er 
oft hægt að sjá þess merki strax í leikskóla hvaða börn eru í áhættuhópi varðandi vanda síðar 
meir. Barn sem er alið upp við reglur og ramma hefur sterkari grunn að byggja á til að vinna 
sig út úr fíkn síðar meir ef það lendir í vanda. Einnig kom fram mikilvægi þess að vinna með 
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sjálfsmyndina og markvisst með dygðir, í þeim tilgangi að kenna um gildi og viðmið. Í 
umræðunum kom fram að foreldrar þurfa aðstoð og hjálp við foreldrahlutverkið. Það er á 
ábyrgð samfélagsins að veita foreldrum þann stuðning sem þeir þarfnast.  
 
Margoft hefur það komið fram að foreldrar þurfa mikinn stuðning og fræðslu við uppeldi og 
aðhald barna sinna. Það vantar foreldrafræðslu þar sem m.a. er farið í hvernig á að setja mörk, 
óskrifaðar reglur, hvernig hægt er að framfylgja þeim reglum og römmum sem foreldrar setja. 
Þessi fræðsla þarf að byrja strax í leikskóla og halda áfram í grunnskóla.  
 
Það þarf að kenna og þjálfa með nemendum gagnrýna hugsun, því jafnvel þó að lífsgildi og 
siðfræði séu kennd er margt í umhverfinu/þjóðfélaginu sem gefur þveröfugar hugmyndir. 
Dæmi voru tekin um tónlistarmyndbönd og ýmsa þætti í sjónvarpi. 
Rætt var um nauðsyn þess að skóli, félagsþjónusta og heilsugæsla tækju enn frekar höndum 
saman ásamt sérfræðingum frá Barna- og unglingageðdeild til að vinna með og fyrirbyggja 
vaxandi vanda. Betur má ef duga skal.  
 
Í máli Ingólfs kom fram að undanfarin ár hefur verið lögð mun meiri áhersla á vanda drengja 
en stúlkur orðið útundan í umræðunni. Til dæmis hefur 70-80% sérkennslukvóta skólanna 
verið notaður fyrir drengi. Ingólfur taldi að ef vinnuhópurinn legði fram rökstuddar tillögur 
um úrræði fyrir stúlkur yrði örugglega farið eftir þeim. 
 
Skipt var upp í nokkra tveggja til þriggja manna vinnuhópa. Leitað skildi eftir hugmyndum og 
tillögum að úrræðum og þeim skilað á næsta fundi.  
Líneyju var falið að halda utan um vinnu hópsins og boða til funda. 

Annar fundur 
23. nóvember farið var yfir hugmyndir og tillögur sem höfðu safnast.  
Ákveðið var að Líney, Síta og Guðbjörg ynnu úr hugmyndunum og drægju þær saman1, sá 
fundur var 7. desember.  
Ákveðið var að senda bréf2 til allra kennara í grunnskólum Akureyrar og leitað eftir 
hugmyndum að vinnu vegna eftirfarandi: 
1.  Að efla sjálfsmynd barna 
2. Draga úr félagslegri einangrun 
3.  Draga úr andfélagslegri hegðun 
 
Hugmyndin var að safna saman ýmsum gögnum sem til eru í skólunum og geta komið að 
gagni.   
Fram kom hugmynd um að útbúa ráðabanka. Hann gæti verið kennurum og foreldrum aðstoð 
og leiðbeining við að takast á við vanda og til að finna verkefni við hæfi í vinnu með 
einstaklinga og/eða hópa.  

Þriðji, fjórði og fimmti fundur 
Hópurinn hittist næst 16. desember og fór yfir samantektir á úrræðum3. Fjórar hugmyndir 
bárust frá skólum í ráðabankann. 
Ákveðið var að vinna úr samantektunum í litlum hópum og koma með tillögur að aðgerðum, 
sú vinna hélt áfram 11. og 20. janúar. Tillögur vinnuhópsins að forvörnum og úrræðum er á 
blaðsíðum 13 – 18. 

                                                 
1 Sjá fylgiskjal 1 
2 Sjá fylgiskjal 2 
3 Sjá fylgiskjal 3 
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Sjötti fundur 
Innan Hrafnagilsskóla er starfrækt sérdeild fyrir stúlkur af Laugalandi. Karl Frímannsson, 
skólastjóri,  kom á fundinn og svaraði fyrirspurnum varðandi samstarf Hrafnagilsskóla og 
Meðferðarheimilisins á Laugalandi. Í máli hans kom fram að stúlkurnar taki smám saman þátt  
í almennu skólastarfi eftir því sem þær ná betri tökum á tilverunni. Reynslan hefur hins vegar 
verið sú að þær sækja í skjólið í sérdeildinni. Helstu vandamálin hjá þeim stúlkum sem hafa 
verið á Laugalandi snúa að hlutverkaruglingi og misnotkun af ýmsum toga, neysla hefur ekki 
verið aðalvandamálið. Karl benti á að kannanir sýni að meðferðarúrræði eitt og sér skili undir 
5% árangri. Það sem hefur gefist best er að vinna samhliða með barnið og fjölskylduna, 
svokölluð atferlismótun eða enduruppeldi. Mikilvægt er að tryggja úrræði eftir meðferð t.d. í 
heimaskóla.  
 
Það kom fram að dýrt er fyrir samfélagið að missa einstaklinga út í neyslu og því þarf að 
vinna bráðan bug á þeim vanda sem nú er í grunnskólum Akureyrar áður en í óefni er komið. 

Sjöundi fundur 
Gunnar Gíslason, deildarstjóri skóladeildar, sat fund vinnuhópsins sem haldinn var 8. febrúar. 
Gunnar minnti á að „sérkennslu kvótinn“ er ekki sérstaklega ætlaður til fyrir börn með 
námslegan vanda. Það er skólum í sjálfsvald sett hvernig þeir ráðstafa þeim fjármunum sem 
þeir fá.  
Gunnar lagði áherslu á að styrkja þyrfti kennarann í starfi, t.d. með handleiðslu þar sem unnið 
væri markvisst með kennurum að lausnum. Hann benti á nokkra þætti sem vert væri að skoða 
betur: 

- að staðsettur væri svokallaður „úrræðakennari“ í skólanum, sem kennarar gætu leitað 
til. Hann benti í því sambandi á skýrslu sem gerð var eftir heimsókn skólafólks frá 
Akureyri til  New Bronsvik, fyrir nokkrum árum 

- stöðu deildarstjóra í skólunum, hvort þar sé ekki svigrúm 
- aukna samvinnu kennara t.d. varðandi teymisvinnu og teymiskennslu 
- hvort athugandi væri að stokka upp og skoða fjölda barna á kennara 
- sýn á skólann, hver er hún? 
- PMT og SMT, þar sem unnið er kerfisbundið með alla þætti sem snerta foreldra, barn 

og starfsfólk skóla.  
- jafnframt að staldra við og skoða hvar ætti að stoppa varðandi sérúræði? Hver eru 

viðmiðin? 
 

Allir voru sammála um að tilfinnanlega vanti verkfæri inn í skólana svo hægt sé að vinna með 
einstaklingana áður en í óefni er komið.  
 
Orðuð var hugmynd um að stofna tómstundarskóla Akureyrar, þaðan væri hægt að stýra 
starfstengdri vinnu og valgreinum. Þar væri hægt að safna saman á einn stað nöfnum 
fyrirtækja sem væru til í  að vinna með skólunum og vilja taka unglinga í námstengt starf. 
Námsráðgjafar skólanna gætu svo haldið utan um það hver á sínum stað.  
Aðalatriðið er að styrkja kennara í starfi og að þeir þekki hvaða leiðir eru í boði til að vinna 
með börnum og unglingum.  

Áttundi fundur 
Föstudaginn 17. febrúar fundaði vinnuhópurinn með Páli Tryggvasyni barna- og 
unglingageðlækni, Eyrúnu Kr. Gunnarsdóttur og Arnfríði Kjartansdóttur sálfræðingum, í nýrri 
aðstöðu Barna- og unglingageðdeildar FSA.   
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Hugmyndin var að heyra frá þeim með hvaða hætti starfsmenn Barna- og unglingageðdeildar 
geta komið að vinnu vegna stúlkna í vanda.  
 
Páll sagði frá rannsókn sem gerð var í þremur bæjarfélögum á vesturströnd Svíþjóðar fyrir 
nokkrum árum, „Vesturstrandar rannsóknin“ (Westcoast studium). Í rannsókninni voru 
félagslegir þættir þriggja áþekkra bæjarfélaga skoðaðir. Í niðurstöðum kom í ljós að vandamál 
voru helmingi færri í einu bæjarfélaganna. Viðmót gagnvart börnum og unglingum var þar 
annað.  Mjög náið samband var milli fullorðinna og barna, jafnt í stóru sem smáu, 
samfélagslega ábyrgð var mjög mikil. Enn og aftur kom það fram að föruneyti barnsins skiptir 
máli.  
  
Aðspurður taldi Páll það bæði kostnaðarsamt og ekki nægilegt til úrlausnar að vera með 
legudeild fyrir alvarlega geðveik börn á FSA þar sem nauðsynlegt væri að fylgja málum eftir 
til lengri tíma. Talið er heppilegra að starfrækja svokallaða dagdeild og næturheimili, bæði 
væri hægt að þjóna fleirum þannig og  hafa betri eftirfylgni. Á næturheimili væru 
stuðningsforeldrar sem tækju að sér að fylgja eftir meðferð af dagdeild. Það væri vænlegra til 
árangurs til lengri tíma litið.  
Hjá Páli kom fram að það vantar framtíðarskipan og markmið í geðheilbrigðismálum, af hálfu 
heilbrigðisyfirvalda. Markmiðin um að fækka vandamálum eru að vísu til en ekki leiðirnar.  
Það hefur sýnt sig að vandi stúlkna greinast oft seinna en drengja og í gegnum tíðina hafa 
verið fleiri vandamál tengd drengjum en stúlkum. Skýringuna taldi Páll liggja m.a. í því að 
mælitölur á ofvirknikvörðum væru búnar til út frá hvítum drengjum og ekki væru til nein 
viðmið fyrir stúlkur. Önnur skýring gæti verið að vandi stúlkna er oft ekki sýnilegur fyrr en 
við kynþroskaaldurinn en birtist fyrr hjá drengjum.  
Páll benti á að allir geti vísað málum til Barna- og unglingageðdeildar og engin form að 
útfylla. Þetta auðveldi foreldrum og kennurum að leita hjálpar. 
  
Enn og aftur kom fram að nauðsynlegt er að búa þannig að skólum að kennarar séu færir um 
að geta brugðist við þegar upp koma erfiðleikar varðandi börn og unglinga. Samfélagið þarf 
að standa saman að því að ala upp þegna sína. Bjargir fyrir foreldra og kennara þurfa að vera 
sýnilegri en nú er.  

Kynning fyrir grunnskólastjóra 
Fundað með skólastjórum grunnskólanna á Akureyri og Gunnari Gíslasyni 21. febrúar 2006. 
Líney, Ólöf og Þóra kynntu vinnu hópsins. 
Skólastjórar lýstu ánægju sinni með vinnuna og greinargerðina og lögðu sérstaka áherslu á 
eftirfarandi: 

- Forvarnarstarf þarf að byrja í leikskólunum 
- Félagslega námskrá vantar frá upphafi skólagöngu 
- Leggja þarf mun meiri vinnu í lífsleikni og mennta kennara betur í þeirri grein 
- Vantar sambærilegt úrræði fyrir stúlkur og fyrir drengi 
- Þarf að einblína á fjölskylduvinnu og foreldraráðgjöf  
- Vantar upplýsingar fyrir foreldra um hvert þeir geta leitað, t.d. um helgar og í 

sumarfríum 
- Ráðabanki og teymi inni í skólunum sem heldur utan um hegðunarvanda nauðsynlegt 
- Viðmið um ásættanlega hegðun þurfa að vera til í öllum skólum 
- Þarf að horfa betur á hvernig aðstæður eru búnar til fyrir börnin í skólanum 
- Skoða þarf starfstengt nám.  
- 37 tíma skólaganga á viku hentar ekki öllum nemendum. Margir sem hvorki vilja, þola 

eða ráða við bóklegt nám 
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Gunnar benti á að SMT væri kennsla í agastjórnun, sem á að taka upp í skólunum samhliða 
PMT. Núna eru þrír ráðgjafar í námi á vegum Akureyrarbæjar. Þeir munu halda námskeið 
fyrir starfsfólk tveggja leik- og grunnskóla í haust. 
Einnig benti hann á skimunarlista ASEBA sem starfsfólk Fjölskyldudeildar hefur tekið í 
notkun. Þeir eru lagðir fyrir foreldra, kennara og barn ef það hefur náð 11 ára aldri og þannig 
er reynt að kortleggja vanda barns með því að bera listana saman. 
Gunnar nefndi Hjallastefnuna að vert væri að skoða hana betur. Hann nefndi sem dæmi að 
kyngreindur munur kæmi fram strax í lesskimun í 1. bekk og að betri mæting og betri líðan 
væri í kynskiptum íþróttahópum. 
Gunnar lagði til að hópurinn ynni áfram t.d. við að búa til ráðabanka og að Margrét Pála yrði 
fengin til að kynna Hjallastefnuna. 
Það má hugsa sér að HA geti boðið upp á viðbótarnám fyrir kennara í meðferðarvinnu, þannig 
að þeir geti orðið PMT meðferðarfulltrúar. 
Einnig benti Gunnar á að sérkennslukvóti væri ekki bara ætlaður börnum sem eru námslega 
illa stödd heldur þurfi líka að nota hann til félagslegrar styrkingar fyrir nemendur og sem 
stuðningsnet fyrir kennara. Fram kom í hópi skólastjóra að oftar væri horft á námslegar þarfir. 

Níundi fundur 
Þuríður Sigurðardóttir nýráðinn verkefnisstjóri PMT á skóladeild Akureyrarbæjar mætti á 
fundinn 8. mars og kynnti PMT og SMT fyrir hópnum. Þuríður er ásamt tveimur öðrum héðan 
frá Akureyri í tveggja ára námi sem PMT meðferðarfulltrúi.  
PMT er allt að 20 vikna meðferð fyrir foreldra þar sem þeim fá þjálfun og kennslu í að ala 
upp barnið sitt. Leitast er við að brjóta upp slæm samskiptamynstur, unnið er með gildi og 
tilfinningastjórn, aðhald og að setja mörk. Eftirfylgni er í einhvern tíma eftir meðferð.  
SMT skólafærni, er ætlað kennurum og starfsliði skóla. Það er m.a. leið til að draga úr 
hegðunarvanda og byggja upp forvarnir. Rannsóknir hafa sýnt að aðferðin skilar bestum 
árangri þegar gripið er snemma inn í ferlið. Mennta þarf fagfólk innan skólanna til að hægt sé 
að innleiða aðferðina. Allt starfsfólk skólans þarf að þekkja verkfærin og markmiðin svo það 
virki. Því verður að minnsta kosti 80% starfsliðs að vera því fylgjandi að taka upp SMT.  
Aðferðarfræðin kemur frá Oregon í Bandaríkjunum og hefur verið þar í þróun í 30 ár. 
Danmörk og Noregur hafa notað þessar aðferðir í um fimm ár.  
Það kom fram að nú er verið að gera rannsókn í Danmörku á tveimur samfélögum annars 
vegar þar sem PMT og SMT er notað og hins vegar ekki. Það verður fróðlegt að sjá 
niðurstöður þegar þær koma. Hafnarfjörður var fyrstur til að taka aðferðina upp hér á landi og 
verður nokkurs konar móðurstöð hér á Íslandi.  
Yfirleit kosta foreldranámskeiðin en hugmyndin er að hafa þau frí hér á Akureyri. Sótt hefur 
verið um styrki til nokkurra aðila til að standa undir m.a. útgáfu á foreldrahandbók.  
Tilvísun um meðferð þarf að koma frá leik- eða grunnskóla. Þuríður benti á að reynsla af 
þátttöku í meðferð væri nokkuð góð og brottfall lítið, foreldrar skuldbinda sig með undirritun 
samnings. Meðferðin byggir á að finna sterku hliðar foreldra til að hjálpa þeim.  Góð tengsl 
við skóla barns eru mikilvæg.  
Með innleiðslu PMT hér á Akureyri ætti að vera komið nokkuð öflugt foreldra kerfi ef horft 
er til þess að á Heilsugæslunni er í gangi verkefnið Nýja barnið. Þuríður benti á að rannsóknir 
sýni að meðferðarheldni er betri eftir því sem fyrr er byrjað.  
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Listi yfir þá sem lagt hafa hönd á plóginn 
Vinnuhópurinn leitað álits mjög víða, í þeim tilgangi að fá sem breiðast sjónarhorn á hvað 
hefur verið gert og hvað væri til ráða. Öllum þeim fjölmörgu sem lögðu sitt af mörkum er 
þakkað þeirra framlag.   
 
Deildarstjóri SÁÁ 
Forvarnarfulltrúi Akureyrarbæjar 
Kennarar í grunnskólum Akureyrar 
Kennarar Kennaradeildar Háskólans á Akureyri 
Námsráðgjafar í grunnskólum Akureyrar 
Skólahjúkrunarfræðingar grunnskóla Akureyrar 
Starfsfólk Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar 
Starfsfólk Skólaþróunarsviðs kennaradeildar Háskólans á Akureyri  
Og fleiri sjá fundargerðir. 
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Hve stór er vandinn  
Til að átta sig á umfangi vandans var leitað til skólanna. Eftirfarandi samantekt er lýsing á 
nokkrum stúlkum, þar kemur fram hvernig vandinn birtist í skólunum. Einnig hvernig 
vandinn birtist starfsmönnum barnaverndarteymis. Allt sem einkennt getur viðkomandi 
einstaklinga eða skóla er fjarlægt, vegna trúnaðar. 
 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lýsingar frá skólum 
Í skóla A eru nokkrar stúlkur sem rekast mjög illa. Vandi þeirra er misjafn eins og gefur að 
skilja. Sumar þeirra hafa skipt um skóla sökum vanlíðunar annars staðar. Einhverjar eru 
komnar út í neyslu, enn aðrar fyrst og fremst með brotna sjálfsmynd. Birtingarmyndir eru þar 
af leiðandi margvíslegar. Sumar mæta illa í skólann, aðrar mæta og hegða sér þá þannig að 
ekki er hægt að bjóða öðrum nemendum upp á þess háttar framkomu. Eins og er hefur skólinn 
lítil sem engin úrræði til þess að hjálpa þessum stúlkum og afleiðingin verður þess vegna sú 
að vandamálið veltir upp á sig. Sífellt fleiri sýna þessa neikvæðu og andfélagslegu hegðun og 
við fáum lítið að gert. 
 
Tvær stúkur á eldrastigi sem hafa þurft að leggjast inn á BUGL.  Í framhaldi af dvölinni þar 
var önnur þeirra vistuð fjarri heimili um nokkurra mánaða skeið. Hin kom beint aftur í 
skólann. Þær eru báðar komnar hingað núna. Það er ekki gert ráð fyrir neinum stuðningi innan 
skólans fyrir þessar stúlkur. Þær eru báðar góðir námsmenn og falla því ekki undir sérkennslu, 
enda sá tímakvóti löngu upp urinn. Tvær aðrar eru skjólstæðingar Barna og 
unglingageðdeildar FSA. Þrjár aðrar eru í reglulegum stuðningi utan skólans, annað hvort hjá 
sálfræðingi eða fjölskylduráðgjafa.  
 
Stúlka á eldrastigi sem á í verulegum erfiðleikum, varðandi hegðun og mætingar. Hún er búin 
að vera í neyslu og sækir sér félagsskap í  10. bekkjarstúlkur sem eru í mestum vanda og þær 
leita allar saman inn á Nemendagarð framhaldsskólanna.  
Allar þessar stúlkur halda töluvert saman og ná því miður ekki að styðja hvor aðra á 
jákvæðum nótum. 
 
Tvær stúlkur skera sig úr. Þær standa báðar frekar illa námslega og fá mikinn stuðning við 
námið. Hegðun annarar þeirrar er fyrir neðan allar hellur og suma daga er hún tæpast húsum 
hæf. Hún sýnir starfsfólki skólans bæði frekju og yfirgang og svífst einskis.  
 
Þar að auki eru  nokkrar stúlkur á öllum aldri sem hafa stopular mætingar og eru með ýmsar 
sállíkamlegar kvartanir. Fara oft til hjúkrunarfræðingsins og þurfa mikið að hringja. Þar sem 
bekkir eru stórir og kennarar hafa lítinn tíma til að sinna hverjum og einum þá er erfitt að 
komast að hver vandi þeirra er og þar af leiðandi lítið hægt að hjálpa þeim.  
 
Með fyrirbyggjandi aðgerðum er ýmislegt hægt að gera, sérstaklega á yngri stigum. Hvað 
varðar eldri stelpurnar þá er vandi þeirra svo stór og áhrif hans svo mikill út í skólasamfélagið 
að við honum verður best brugðist með sérúrræðum. Útskrift af Barna og unglingageðdeild 
merkir ekki að allir hlutir séu komnir í lag og óhætt sé að kasta einstaklingnum aftur inn í þær 
aðstæður sem hann réð ekki við fáum vikum áður. Markviss stuðningur verður að vera til 
staðar þar sem nemendur, foreldar og kennarar stilla saman strengi sína til að ná settu marki. 
 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
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Í skóla B eru stúlkur sem virkilega þyrftu á aðstoð að halda í formi vistunar líkt og Hlíðarskóli 
býður uppá fyrir drengi. 
 
Stúlka á yngstastigi sem fær oft skapofsaköst, hendir sér í gólfið, orgar og lætur öllum illum 
látum.  Hún hunsar öll fyrirmæli og sýnir viðstöddum yfirgang og lítilsvirðingu.  
Athygliþörfin og stjórnsemin er óvenju mikil. Aðrir nemendur í bekknum óttast hana þegar 
hún sýnir erfiðustu hegðun sína.  Þetta er mjög truflandi og þreytandi fyrir nemendur og 
kennara.  
Stúlkan er í erfiðri félagslegri stöðu. Hún eignast fáa vini, einangrast vegna hegðunar sinnar 
og fælir frá sér. Heimilisaðstæður hennar eru lélegar. Hún virðist fá flest öllu sínu framgengt 
og kvartar stundum sjálf undan að reiðuleysið á heimili hennar gangi út í öfgar að hennar 
mati.  Þessi stúlka hefur greinilega þokkalega hæfileika til náms á sumum sviðum ef hún gæti 
nýtt þá fyrir eigin vanlíðan og óhemjugangi. 
Stúlkur á elsta stigi: 
Ein stúlkan er þannig stödd í dag að hún er nýkomin úr meðferð vegna fíkniefnanotkunar og 
áhættuhegðunar. Hún kemur inn í sitt fyrra skólaumhverfi og jafnvel þó hún komi inn í minni 
einingu heldur en hún var í áður, lendir hún í því að fara í sama farið og fyrir meðferðina.  
Hún þarf að halda andlitinu og vera sami ,,töffarinn” og áður til að halda virðingarröð sinni í 
nemendaheiminum. Þetta reynist henni mjög erfitt og reynist hinum nemendunum líka erfitt 
þar sem allir eru að leika hlutverk sem þeir kannski vilja ekki vera í. Hún reynir eins og hún 
getur að halda sig á mottunni en tekst það ekki alltaf. Áreitin eru mikil og hún lendir í átökum 
við aðra nemendur. Hún er greind með athyglisbrest og á mjög erfitt með einbeitingu. Öll 
áreiti verða þess valdandi að hún truflast. Lærdómurinn er búinn að sitja lengi á hakanum og 
henni óar við að komast á rétt ról aftur. Hún er stöðugt í hættu á að hefja aftur fyrri 
lifnaðarhætti og er í raun aðeins einu símtali frá því ef aðhaldið er ekki nægjanlega gott eða ef 
áreitið frá umhverfinu verður henni ofviða.  
Önnur stúlka hefur undanfarið sýnt sjálfskaðandi hegðun í miklum mæli. Hún á sennilega við 
geðræn vandamál að etja þó það sé ekki alveg ljóst. Félagslegur vandi er mikill, þjófnaður er 
oft uppi á teningnum, mjög mikil áhættuhegðun og hugsanleg fíkniefnanotkun. Hún tekur 
skapofsaköst heima hjá sér og hefur heimilið nánast í herkví. Hún sýnir afar andfélagslega 
hegðun og hefur slæm áhrif á samnemendur sína. Hún er hætt að læra og hatar allt sem tengt 
er skólanum. Atferli hennar utan skóla er skaðandi og hættulegt. 
Þriðja stúlkan hefur sýnt sjálfskaðandi hegðun í tvö ár. Hún stundar áhættuhegðun og er afar 
áhrifagjörn hvað varðar hættulegt og óásættanlegt líferni og hegðun. Hún er félagslega mjög 
illa stödd, á ekki góða vini nema þá sem tengjast svipaðri hegðun og lífi. Hún stundar námið 
illa þrátt fyrir að vera góðum gáfum gædd og á það til að gera sér upp veikindi og annað til að 
sleppa við skóla. Hugsanlega er hún þunglynd og hún hefur afar slæm áhrif á samnemendur 
sína t.d. þegar hún tekur tilfinningaköst og öskrar á annað fólk. 
 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Í skóla C er stúlka sem  er mjög óróleg í tímum og oft vinnur hún lítið eða ekkert en er í því 
að trufla aðra. Þegar stúlkan vill vinna þá er hún mjög frek, vill ekkert hafa fyrir hlutunum og 
fá öll svör fyrirhafnarlaust strax. Heimanám vinnur hún sjaldan eða aldrei. Hún stendur þar af 
leiðandi illa í námi þó að í sjálfu sér séu engir námserfiðleikar fyrir hendi og greind yfir 
meðallagi. 
Félagslega hefur hún í gegnum tíðina verið nokkuð einangruð og þá helst leikið sér við stráka. 
Hún er í bekk þar sem eru mjög góðir krakkar sem taka henni eins og hún er og eru góð við 
hana þó að þau hafi ekki sóst eftir félagsskap hennar utan skóla. Hún er farin að umgangast 
stelpurnar meira núna en kann sig ekki alltaf og er stundum orðljót og ókurteis. 
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Því miður er oft erfitt að treysta henni, hún hefur  verið uppvís að bæði lygi og þjófnaði. Það á 
við bæði í skóla og heima. 
Umrædd hefur verið greind með ofvirkni og athyglisbrest en þolir illa lyf við því. 
 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    
Í skóla D, eru 9 stúlkur á unglingastigi og 6 á miðstigi sem þurfa á ýmis konar aðstoð að halda 
m.a. vegna fíkniefnavanda, lélegrar skólasóknar, lélegs ramma heima fyrir og 
þunglyndiseinkenna. Stúlkurnar sem hér um ræðir eru flestar á unglingastigi en það getur þó 
verið stigsmunur milli skólaára hvaða aldurshópur er í mestum vanda. Þær eru flestar góðir 
námsmenn sem hafa staðið sig með mikilli prýði allt þar til í 7. - 8. bekk þegar halla tók 
undan fæti.  
Mætingar þessara stúlkna eru ekki uppá marga fiska og virðast þær ekki bera neina virðingu 
fyrir skólanum né því starfi sem þar fer fram, þær koma og fara eins og þeim hentar. Suma 
daga er komið seint og farið snemma og aðra daga láta þær ekki sjá sig.  
Vart þarf að taka fram að heimanámi er ekki sinnt frekar en öðru sem við kemur skóla og 
skólastarfi. Reynt er að hafa samstarf við heimili en oft virðist heimilið vera búið að gefast 
upp eða ekki í stakk búið til að taka á vandamálinu. Þessar stúlkur eru oft í vafasömum 
félagsskap og þá með eldri krökkum (strákum) og virðist vera sem þær hegði sér eins heima 
og í skólanum, þær láta sem þær geti valsað út og inn eins og þeim hentar. Skólafélagarnir 
fara ekki varhluta af þessu og lýsa oft áhyggjum sínum af þessum nemendum bæði þegar þær 
eru í skólanum og einnig þegar þær mæta ekki og ekki síður hafa kennarar áhyggjur af 
þessum nemendum og erfitt er að halda uppi eðlilegri kennslu fyrir þá einstaklinga sem aðeins 
láta sjá sig annað slagið. Oft virðist þetta mynstur fylgja neyslu af einhverju tagi, reykingar, 
áfengi og önnur fíkniefni. Í sumum tilfellum er skólinn orðinn ráðþrota en flestar þessara 
stúlkna hafa verið til umfjöllunar hjá fjölskyldudeild. 
 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      
Í skóla E er um að ræða tvær stúlkur önnur er að ljúka grunnskóla í vor og þar af leiðandi 
sendi ég ekki upplýsingar um hana en hin er á miðstigi. Það þarf að huga mjög skjótt að 
úrræði fyrir þessa yngri þar sem hún á við verulegan vanda að stríða. Það er oft og iðulega 
erfitt að hafa hana inn í bekk vegna hegðunarvandræða. Hún er greind ofvirk með 
athyglisbrest og hefur verið á lyfjum vegna þess. Lyfin hafa verið tekin af henni af og til 
vegna þess að hún nærist ekki og þegar það er gert er oft á tíðum varla hægt að ráða við hana.  
Þá var tekið á það ráð að setja stuðningsfulltrúa á hana flesta tíma til að kennarinn gæti sinnt 
hinum nemendunum þar sem hún tók allan hans tíma og athygli. Bekkjarfélagar hennar líða 
fyrir þessa hegðun og þarf oft að fjarlægja hana til að koma á ró í bekknum. Hún er oft 
afskaplega orðljót og hótar oft að drepa starfsmenn skólans, brenna skólann og upp á síðkastið 
hefur hún hótað öðrum nemendum með vel völdum orðum. Námið hefur farið fyrir ofan garð 
og neðan þar sem einbeitingin er iðulega sáralítil. Best er að kenna henni í litlum hópi, þá er 
einbeitingin best og áreitin fæst. Sótt var um fyrir hana í Hlíðarskóla sl. vor en þar sem 
skólinn en ekki ætlaður fyrir stúlkur var þeirri umsókn hafnað.   
Gott samstarf hefur verið við heimilið og hefur verið reynt að styðja móðurina eins og kostur 
er. Það starf og samvinnan við heimilin sem fram fer í Hlíðarskóla teljum við henta þessari 
stúlku mjög vel og er móðir hennar sammála því. 
Það sem skólinn þarf að huga að í dag er að þessar uppákomur sem verða í bekk stúlkunnar 
eru farnar að hafa veruleg áhrif á hina nemendurna. Oft koma góðar stundir en það þarf 
afskaplega lítið til að allt fari upp í loft og þá er erfitt fyrir svona unga krakka að þurfa að 
horfa upp á bekkjarsystur sína fjarlægða út úr stofunni hvort sem það er með góðu eða illu. 
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    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Akureyri 1. febrúar 2006 
 
Örstutt greinargerð fyrir vinnuhóp vegna stúlkna á grunnskólaaldri með hegðunarerfiðleika. 
 

Segja má að þegar aðrir hafa komist í þrot í viðleitni sinni til að ná tökum á erfiðri hegðun 
barna vísi þeir málum til barnaverndar. Þannig er það oftast að erfiðustu tilfellin koma á borð 
hennar. 

Hegðunarerfiðleikar geta verið afleiðing eða birtingarmynd mjög mismunandi þátta. Ber 
þar fyrst að nefna neyslu áfengis- og eiturlyfja, vanrækslu, áfallastreitu, þunglyndis, 
mótþróaþrjósku og hegðunarröskunar. Ástæðurnar geta líka verið erfið samskipti á heimili, 
félagslegur eða tilfinningalegur vandi. Við sjáum líka alvarlegar afleiðingar eineltis og 
kynferðislegrar misnotkunar. 

Við sjáum stúlkur sem draga sig í hlé, einangrast félagslega, skaða sjálfar sig og reyna 
jafnvel að svipta sig lífi. Dæmi eru um að stúlkur hafi leiðst út í daglega notkun fíkniefna og 
jafnvel mjög sterkra og hættulegra efna á unga aldri. Algengara birtingarform er þó skróp í 
skóla, rifrildi og mótþrói á heimilinu, dónaskapur við kennara og félaga, skapofsaköst, 
grátköst og almenn vanlíðan og svartsýni. Oft vilja þessar stúlkur vera fullorðnari en árin 
segja til um, eiga eldri kærasta, sem eru jafnvel í neyslu eða mjög vafasamur félagsskapur á 
annan hátt. Margar eru farnar að sækja skemmtistaði og sumar komnar út í mjög hættulega 
kynferðislega hegðun. Dagleg rútína þessara stelpna er líka oftar en ekki kolbrengluð, svefn 
óreglulegur og mataræði sveiflukennt, jafnvel mjög slæmt. Heilbrigð áhugamál eru fátíð, en 
þau eru oft eitt það fyrsta sem unglingurinn leggur niður þegar halla fer undan fæti. 

Stundum er vandinn hins vegar fyrst og fremst heimilisins eða foreldranna, eða í 
samskiptum barns og forsjáraðila. Þá er eina lausnin á stundum að senda barnið á annað 
heimili í fóstur, ýmist til skamms tíma eða lengri. Vandi foreldra getur verið sinnuleysi, 
þekkingarleysi, úrræðaleysi, uppburðarleysi, skortur á almennri foreldrahæfni, neysla og 
geðraskanir, rétt eins og hjá börnunum sjálfum. 

Í barnaverndinni reynum við að greina eðli vandans og takast á við hann í samræmi við 
niðurstöðurnar. Við njótum góðs af því að lögin heimila okkur að leita víða fanga til að fá 
upplýsingar um börnin; til skóla, ættingja og heilbrigðiskerfis. Jafnframt getum við vísað 
tilfellum til lækna eða í frekari greiningar- og meðferðarvinnu á barna- og unglingageðdeild 
FSA, á Bugl og Stuðla. 

Við hjá barnavernd vildum gjarnan sjá börnum vísað fyrr til okkar, áður en í algjört óefni 
er komið – stúlkurnar hættar að sækja skóla og komnar upp á kant við allt og alla. Viljum við 
biðla sérstaklega til fagfólks í skólunum, kennara, hjúkrunarfræðinga og stjórnenda að hafa 
hugfast að þeim ber lagaleg skylda til að láta barnavernd vita (tilkynna formlega) ef það hefur 
ástæðu til að ætla að barn stefni lífi sínu og heilsu í voða. Ekki þarf vissu fyrir því að svo sé, 
t.d. vissu fyrir vanrækslu eða neyslu, heldur aðeins grun, því það er hlutverk barnaverndar að 
skera úr um hvort ástæða er til að kanna málið og í framhaldi af því hvort gripið verður til 
aðgerða og hverjar þær eru. 

 
Við teljum mikilvægt að fagfólk í skólum sé í góðum samskiptum við foreldra stúlknanna 

til að fá sem heillegasta mynd af þeim og aðstæðum þeirra. Jafnframt má óska sér að skóli og 
heimili væru duglegri að vísa málum til fagaðila, svo sem fjölskylduráðgjafar 
heilsugæslunnar, barna- og unglingageðdeildar FSA, skólateymis Fjölskyldudeildar og 
barnaverndar, eða hefðu betri og greiðari aðgang að þessum aðilum. 

Jafnframt færi vel á því að alls konar tómstundastarf, svo sem íþróttir, listir og annað þess 
háttar væri í mun nánari tengslum við skólastarfið svo aðilar innan skólans yrðu varir við það 
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þegar unglingar eru veikir á því sviði eða það fer að halla undan fæti. Það væri líka gott ef 
skólinn gæti bent börnum í vanda á heppilegt tómstundastarf og stutt þau til heilbrigðara lífs á 
þann hátt. 

Hins vegar er rétt að minna á að stundum vill svo óheppilega til að engin úrræði eru fyrir 
hendi sem henta einstaka tilfellum. Sumar stúlkur eiga ekki heima á meðferðarheimilum og 
viðeigandi fósturúrræði finnast ekki. Enn fremur má ekki gleyma að oft er töluverð bið eftir 
því að börnin komist í viðeigandi meðferð. 

 
Fh. barnaverndarteymis 
Reynir Harðarson 
sálfræðingur 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tillögur að aðgerðum  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna4og kannanna5 hafa forvarnir áhrif á t.d hvort ungmenni 
ánetjast fíkniefnum eða ekki. Einnig falla börn með góða sjálfsmynd síður fyrir 
félagaþrýstingi. Það ætti því að vera kappsmál og eitt af markmiðum hvers leik- og 
grunnskóla í samstarfi við foreldra að byggja upp sterka og góða sjálfsmynd allra barnanna 
með því að þroska persónuleika hvers og eins, samkennd, siðferði, virðingu og ábyrgð.  

Leggja ber áherslu á forvarnir í víðasta skilningi þess orðs. Mikilvægt er, að hver skóli finni 
sína leið og móti sína sýn og stefnu. Leggja ber áherslu á að vinna með sterku hliðar hvers 
einstaklings, allir eru góðir í einhverju en enginn er góður í öllu. Það er marg sannað að 
viðhorf og viðmót einstaklinga gagnvart öðrum hefur oft afgerandi áhrif á líðan og þar með 
mótun sjálfsmyndar. Því er mikilvægt að foreldrar, kennarar og starfsfólk leik- og grunnskóla 
byrji á sjálfum sér, þannig að sú vinna verði hluti af samfélags- og skólamenningunni.  

Í hverjum leik- og grunnskóla ættu að vera ráðabanki, þar sem hægt er að ganga að 
bæklingum og upplýsingum um efni og úrræði, hvort sem grunsemdir og áhyggjur vakna hjá 
foreldrum og kennurum eða kennarar telja þörf á að skerpa á eða opna umræðu um eitthvert 
mál sem brennur á þeim. Mikilvægt er að fara ekki of seint af stað, eða þegar í óefni er komið, 
kennarar og foreldrar þurfa ætíð að hafa greiðan aðgang að upplýsingum og leiðum sem eru 
færar. 

 Eftirfarandi listi er samantekt á  hugmyndum sem fram komu í teymisvinnu og er þar lögð 
áhersla á, það sem okkur fannst mest áríðandi. Sumt af þessu er nú þegar verið að gera í 
einhverju mæli en annað þyrfti að leggja mun meiri áherslu á. 
Það sem við töldum þó vera brýnast er að koma á sérdeild eða sérúrræði fyrir stúlkur sem eiga 
í alvarlegum vanda.  
Stúlkur hafa ekki verið teknar inn í Hlíðarskóla, heldur hefur verið reynt að koma til móts við 
þær í almennum bekk. Í mörgum tilfellum hefur það tekist ágætlega en einnig eru dæmi um 
svo erfiða hegðun, að kennarar hafa engin ráð. Jafnvel þótt stuðningsaðilar hafi verið ráðnir til 
að aðstoða nemandann inni í bekk, þá dugar það ekki til. 
Eina ráðið er oft það að fjarlægja stúlkuna úr bekknum og halda henni í einangrun, þannig að 
hún eyðileggi ekki kennslustundirnar fyrir öðrum börnum. 
Hegðun þessara stúlkna, einkennist af ruddalegu, klámfengnu orðbragði, sem þær hika ekki 
við að láta dynja á bekkjarfélögum sínum og kennurum. Þær mæta illa í skóla og oft er 
heimanámi illa sinnt. Klæðnaður er óviðeigandi, og þær eru oft í slagtogi með eldri piltum 
sem eru í neyslu eða afbrotum. Margar af þessum stúlkum hafa verið til umfjöllunar hjá 
barnavernd.  

                                                 
4 Sigrún Aðalbjarnardóttir. 2004. Rannsóknir. http://www.hi.is/~sa/sarannsoknir.htm 
5 Halldóra Pétursdóttir. 2005. Grunnskólanemar í 9. bekk láta síður blekkjast af gylliboðum fíkniefnasala eftir að hafa 
tekið þátt í forvarnarstarfi. Morgunblaðið 13.12.2005. http://mbl.is/mm/frettir/innlent/frett.html  
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Almennt forvarnar og uppbyggingarstarf    

Horfa á barnið sem heild frá degi eitt 
1. Ungbarnavernd. Foreldrastuðningur frá fyrsta degi, upplýsingar og fræðsla um 

mikilvægi þroskaþátta og sjálfsmyndarinnar.  
2. Leikskólaaldurinn; uppbygging sjálfsmyndar, félags- og tilfinningaþroski, lífsleikni. 
3. 1. – 7. bekkur; jákvæð og virk bekkjarmenning, sjálfsmynd, félagsfærni, lífsleikni. 
4. Fermingarfræðsla; virkja prestana til samstarfs, unnið með sjálfsmyndin og 

tilfinningaþroskann. 
5. Unglingsárin; áframhald og byggt ofan á það sem áður hefur verið gert.  

 
Skimun  
Gátlisti eða próf sem hægt er að leggja fyrir eða merkja við, í þeim tilgangi að finna þá sem 
eru í „hættu“, svo hægt sé að bregðast við strax. Hér er verið að huga að þeim sem brjóta 
viðmiðin eða þurfa aðstoð í námi, líðan eða öðru. 
 
Kennarar og starfsfólk  
Bjóða upp á námskeið fyrir kennara og starfsfólk um siðfræði, gildi, að setja mörk og að 
framfylgja reglum. Skapa rými innan stofnunarinnar sem ætlað er í umræður um t.d. viðmið 
og viðhorf, hvað er ásættanlegt, hvað má, hvað ekki.  
Viðbrögð; hvað gerist þegar það sem ekki má er brotið? Til hvers er ætlast af nemendum? Til 
hvers er ætlast af kennurum og starfsfólki? 
Skólinn þarf að skerpa öll viðmið og mörk, gera þau sýnileg og öllum kunn bæði fullorðnum 
og börnum.  
Hver skóli útbúi sér sínar verkáætlanir sem unnið er eftir þegar grípa þarf inn í hegðun eða 
framkomu, t.d. ef barn sýnir ofbeldi í orðum og gjörðum og ef barn er með sjálfseyðandi 
hegðun og svo framvegis.  Þegar vart verður áhættuhegðunar ætti að vísa málum strax til 
fagaðila. Í hverjum skóla verði til aðgerðaráætlun með skýrum römmum og tímaáætlun.  
SMT skólafærni. 
 
Námskeið  
Kennaranámskeið um agastjórnun, kennarinn sem fyrirmynd og um hegðunar- og 
þroskaraskanir, sem HA gæti haldið. Slík námskeið væru í boði á hverju ári.  
Lögð sérstök áhersla á ráð sem duga, hagnýt ráð og aðgerðir. Einnig að bjóða upp á ráðgjöf 
varðandi hvernig kennarinn getur skipulagt og haldið utan um öll þau mál sem honum er 
ætlað að vinna að.  
 
Foreldrar  
PMT- foreldrafærninámskeið. 
Ýta þarf undir og styðja við ábyrgð foreldranna þannig að þeir upplifi sig ekki vanmáttuga og 
háða utanaðkomandi ráðgjöf fagmanna. Gera aðgang foreldra að skólanum sýnilegan og 
fýsilegan kost. Foreldrar fái skýr fyrirmæli, í upphafi skólaárs, til hvers er ætlast af þeim. 
Mikilvægt er að foreldrar átti sig á nauðsyn þess að barnið fái þau skilaboð heima, að borin sé 
virðing fyrir kennurum og skóla.  
Nýta MENTOR til upplýsingagjafar milli skóla og heimilis, mun betur en nú er gert. 
 
Útbúnir verði upplýsingabæklingar,  
Bæklingar þar sem safnað hefur verið saman á einn stað upplýsingum varðandi þjónustu og 
tilboð fyrir börn í íþróttum og tómstundum sem bærinn, íþróttafélög og aðrir aðilar hafa upp á 



 

 17 

að bjóða. Einnig bæklingar sem geta veitt foreldrum upplýsingar um hvernig best er að snúa 
sér, ef það vaknar grunur um að eitthvað sé öðruvísi en það á að vera hjá barninu. Þessir 
bæklingar mættu liggja frami í skólum og á opinberum stöðum.  
 
Bekkjarmenning  
Skapa bekkjarmenningu með virkri þátttöku foreldra, líta til þess sem gert er í Oddeyrarskóla 
og fleiri foreldratengdum verkefnum.   
Kynskiptir bekkir í ýmsum verkefnum sem hafa sérstöðu fyrir annað hvort kynið eða þar sem 
vinna á sérstaklega t.d. með sjálfsmynd stúlkna og kynfræðslu. 
 
Forvarnir   
Sérstök áhersla lögð á börn í áhættu við skólabyrjun. Má þar nefna ofvirk börn eða félagslega 
illa stödd börn, sem eiga t.d. vanmáttuga foreldra. Einnig mætti hugsa sér að teymi frá 
skólunum, hittist reglulega með sálfræðingi fjölskyldudeildar og starfsmanni barna- og 
unglingageðdeildar, þar sem rædd eru almenn „praktísk” mál. 
Lífsleiknitíma skólanna mætti nýta sem vettvang fyrir umræður um ýmis mál sem brenna á, 
t.d. málefni sem varða tilfinninga- og félagsþroska. Í slíkum umræðutímum skapast aðstæður 
til að vinna með sjálfsmynd og gagnrýnahugsun.  
 
Stoðþjónusta  
Gera stoðþjónustu sýnilega og aðgengilega börnum, foreldrum, kennurum og starfsfólki.  
Tímar úthlutaðir skólunum sérstaklega ætlaðir til að mæta stúlkum/börnum sem eiga í 
hegðunarvanda, (eins og gert er þegar um námslegan vanda er að ræða). 
Stuðningsaðilar inni í öllum bekkjum þar sem eru hegðunarvandamál. 
 
Ráðabanki 
Útbúinn verði ráðabanki fyrir alla skólana, þar sem er að finna upplýsingar, bæklinga og ráð 
fyrir kennara og foreldra, varðandi hegðunar- og félagsleg vandamál barna. Teymi innan 
skólans haldi utan um bankann og veiti aðstoð þegar þörf er á. 
 
Hverfamenning  
Skapa samkennd meðal íbúa hvers hverfis í gegnum skólann. Sem dæmi að opna aðgang að 
bókasafni, íþróttahúsi, og fleira, sjá m.a. Barnið í brennidepli6.  
 
Félagsmiðstöðvar og íþróttafélög  
Samstarf félagsmiðstöðva og skóla um jákvæða eflingu á sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. 
Skoða þarf hvaða vinna er í gangi í félagsmiðstöðvum í bænum og hvað er í boði í íþrótta- og 
tómstundastarfi fyrir börn og unglinga, með tilliti til „jaðarhópa”, barna sem ekki eru í 
íþróttum eða taka þátt í því sem núna er í boði. 
Auka samvinnu skóla, íþrótta-,og tómstundafélaga, þannig að samfella myndist í námi og leik7.  
 
Löggæsla  
Auka þarf eftirlit í tengslum við skemmtanir framhaldsskólanemenda en þangað eiga 
grunnskólanemendur ekkert erindi.  
Að lögregla fylgi eftir lögum og reglum með því að hafa t.d. afskipti af þegar „litlu brotin“ 
eru framin eins og brot á útivistartíma. Þá er verið að senda ákveðin skilaboð um að ekki líðist 
að brjóta lög eða reglur, hvorki smá né stór.  

                                                 
6 Sjá m.a. um verkefnið á heimasíðu Síðuskóla  http://vefir.unak.is/skolathroun/barnid/  
7 Sjá skólastefna Akureyrarbæjar bls 8. Náms- og starfsumhverfi. 
http://www.akureyri.is/media/vefmyndir/akureyri/pdf/Skolastefna31052005.pdf  
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Vinna með nemendum, kennurum og foreldrum 

Leikskóli  

Börnin   
Markvisst unnið með sjálfsmynd barnanna, í gegnum leikinn og í daglegum samskiptum. 
Tillögur að námsefni: Lífsleikni í leikskóla8, Stig af stigi9, Barnaheimspeki. 
Unnið með aga og reglur í gegnum dygðir og siðfræði. Óæskileg hegðun er ekki liðin. 
Aukin sálfræðiþjónusta fyrir leikskólabörn, vegna hegðunarvanda og líðanar. 
 
Foreldrar   
Foreldrafærninámskeið í boði fyrir alla foreldra leikskólabarna, sem eftirfarandi aðilar gætu 
komið að: Leikskólakennarar með innlögn um mikilvægi barnæskunnar sem sérstaks 
mótunar- og æviskeiðs einstaklingsins. Hjúkrunarfræðingur með fræðslu um þrifnað, fæðu og 
hvíld. Fulltrúi fjölskyldudeildar með kynningu á aðgengi að stoðþjónustu. Fulltrúi 
skóladeildar með kynningu á skóladeild.  
  
Kennarar   
Umræðu- og leshópar þar sem unnið er með viðhorf og siðfræði. Námskeið um starfsánægju 
og að styrkja sig í starfi ættu að verða í boði á hverju ári.   
Samvinna leik- og grunnskóla, t.d. gætu umsjónarkennarar 1.bekkjar heimsótt deildir elstu 
barna leikskólanna. Spjallað við þau í leikskólanum, fengið hjá þeim teikningu eða tekið af 
þeim mynd sem væri komið fyrir, ofan við snaga/hólf hvers barns í grunnskólanum. Þannig er 
barnið boðið velkomið þegar í grunnskólann kemur10. 

Grunnskóli 

1. – 4. bekkur 
Nemendur  
Vinna með sjálfsmynd og sjálfsvirðingu barna. Vinna með reglur og aga í gegnum dygðir og 
siðfræði. Skýr mörk um hvað má og hvað má ekki. Gerðar kröfur um að hegðun sé í samræmi 
við ramma og sýn skólans. Lögð áhersla á sjálfstyrkingu og frjálsar umræður byggðar á 
samræðuformi barnaheimspekinnar auk þess að æfa framsögn og leikræna tjáningu. 
Leggja áherslu á kurteisi, umburðarlyndi og tillitssemi. 
Námsefni sem hægt er að styðjast við er m.a. Stig af stigi11,  Að vaxa úr grasi12. 
Bekkjafundir/Málfundafélög,  með þátttöku bæði foreldra og barna, stundum saman, stundum 
ekki.  
 
Foreldrar   
Allir foreldrar fá heimsókn umsjónarkennara í upphafi skólagöngu barnsins. 
Foreldrafærninámskeið sem eftirfarandi aðilar gætu komið að: Umsjónarkennari með 
kynningu á námi, námsefni, heimavinnu og samvinnu heimilis og skóla.  
Skólahjúkrunarfræðingur með kynningu á skólahjúkrun og ráðgjöf á Heilsugæslu, ásamt 
almennri fræðslu um fæðu, þrifnað, svefn og fleira. 
                                                 
8 Er í vinnslu hjá leikskólunum Síðuseli, Krógabóli og Sunnubóli. 
9 Reynir ráðgjafastofa http://www.reynismenn.is/index.php?pid=14      
10 Sjá nánar um samstarf leikskólans Iðavallar og Oddeyrarskóla fylgiskjal 4 
11 Reynir ráðgjafastofa http://www.reynismenn.is/index.php?pid=14   
12 Námsgagnastofnun. 
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Starfsmaður frá Fjölskyldudeild, með kynningu á þjónustu deildarinnar. 
Fulltrúi skóladeildar, með kynningu á skóladeild og samstarfi. 
 
Kennarar    
Umsjónarkennarar fari heim til allra nemenda sem eru að hefja skólagöngu, í þeim tilgangi að 
skapa betri tengsl við heimilið strax í upphafi. Fundarboð til foreldra, vegna mikilvægra 
funda, send skriflega eða með tölvupósti. Þetta sé gert í öllum bekkjum. 
Kennari sendir foreldrum reglulega jákvæða umsögn um hvert barn, m.a. byggt á ummælum 
bekkjarfélaga, tilgangurinn er að draga athyglina að sterku hliðum hvers og eins.  
Kennari hringir ávallt heim ef ber á óásættanlegri hegðun nemanda. 
Kennarar geri kröfur um hegðun í smáatriðum og geri jafnframt kröfur til sjálf sín um 
fyrirmyndar framkomu. 
Samvinna leik- og grunnskóla, sjá undir kennarar í leikskóla13. 
 
5. – 10. bekkur 
Nemendur  
Kynjaskiptir hópar þar sem unnið er með, lífsleikni, kynfræðslu, siðfræði og sjálfsmynd. Lögð 
áhersla á sjálfstyrkingu, sjálfsvirðingu og frjálsar umræður, kurteisi og tillitssemi. 
Námsefni sem gæti komið að gagni: Að ná tökum á tilverunni og Að vaxa úr grasi14. 
Vímuefnafræðsla þar sem sérfróðir aðilar koma að s.s. forvarnafulltrúi, hjúkrunarfræðingur, 
læknir og lögregla.  
Lögð áhersla á samræðuform heimspekinnar, leikræna tjáningu og ræðumennsku m.a. með 
málfundafélögum. 
Samvinna við kirkjuna um sjálfstyrkingu í tengslum við fermingarfræðslu. 
 
Foreldrar  
Námskeið fyrir foreldra, sjálfstyrking og ráðgjöf í því hlutverki að ala upp ungling. 
Fræðsla um vímuefni og helstu einkenni sem foreldrar verða að vera vakandi fyrir. 
Fræðsla um hvernig foreldrar geta takmarkað og fylgst betur með notkun barna sinna á 
tölvuleikjum, interneti og Gsm símum.  
PMT - foreldrafærni15. Foreldrum þarf að vera ljóst að þeir bera ábyrgð á uppeldi og námi 
barna sinna og að hluti af því er að mæta á fundi með kennurum og að taka þátt í því sem 
fram fer í skólanum. 
 
Kennarar  
Skapað verði rými fyrir kennara til að hittast og bera saman bækur sínar, í umræðu- og 
leshópum.  
Fundarboð send skriflega til foreldra og gengið eftir því með símhringingum að þeir mæti.  
Jákvæðar athugasemdir frá bekkjarfélögum um barn sendar heim til foreldra, að lágmarki einu 
sinni á ári. 

                                                 
13 Sjá nánar samstarf Oddeyrarskóla og Iðavallar. Fylgiskjal 4 
14 Nánari upplýsingar um efnið hjá Námsgagnastofnun  http://www.nams.is/nylegt/?ProductCategoryID=14  
15Nánar um PMT á heimasíðu Akureyrar http://www.akureyri.is/frettir/2006/01/17/nr/6807 og á heimasíðu 
Hafnafjarðar  http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/pmt%5Fforsida/  
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Tillögur að úrræðum í alvarlegum tilfellum     

Sérúrræði fyrir stúlkur  
Mjög áríðandi er að fá sérdeild fyrir stúlkur í alvarlegum vanda. Nýta má þá reynslu og 
þekkingu til er bæði í Hlíðarskóla og á Laugalandi. Lagt er til að hugað verði að húsnæði 
undir sérdeild, húsnæði sem t.d.gætu komið tilgreina eru; Botn, Skjaldarvík, að Gásum, einnig 
að athuga með skólahúsnæðið á Hjalteyri. Lagt er til að vinna við útvegun húsnæðis hefjist nú 
þegar.  
Hugsanlega mætti setja upp sérdeild sem væri starfrækt við einhvern Akureyrarskólann en 
það er mat vinnuhópsins að ekki sé heppilegt að úrræðið sé í göngufæri frá heimili barns.  
Samkvæmt upplýsingum sem vinnuhópurinn fékk þá virðast þau meðferðarúrræði skila 
bestum árangri, þar sem unnið er samhliða með fjölskylduna og barnið16. Mikilvægt er að 
tryggja eftirmeðferð og stuðning í heimaskóla eftir að meðferð líkur, þannig að árangur 
haldist og hægt sé að byggja ofan á.   
 
Göngudeildarþjónusta 
Þar sem er aðgengi að lækni, hjúkrunarfræðingi, fjölskylduráðgjafa, ráðgjafa frá 
fjölskyldudeild, barna- og unglingageðlækni og fleiri sérfræðingum sem málið varða gæti í 
sumum tilfellum hjálpað stúlkum að ná aftur rétta taktinum í lífinu og náminu. Þessi þjónusta 
gæti sem best farið fram í samstarfi við Heilsugæslustöðina. 
 
Námskeið og sjálfstyrking 
Námskeið fyrir litla hópa stúlkna sem eru í áhættuhóp eða komnar í vanda. Nota má sem 
fyrirmynd; námskeið vímulausrar æsku og námskeið sem Lone Jensen og Helga Steinunn 
Guðmundsdóttir héldu 1990 – 94. 
 
Foreldrafræðsla 
PMT – endurmenntun og hjálp við að takast á við foreldrahlutverkið samhliða meðferð barns. 
 
Starfstengt nám  
Samstarf grunnskóla og vinnumarkaðar, vinna og nám, haldið þétt utan um einstaklinginn í 
ákveðin tíma meðan hann er að ná tökum á tilverunni17.  
 
Barnavernd  
Nú þegar eru í gangi ýmis úrræði á vegum Barnaverndar, s.s. vistanir, meðferðarheimili og 
viðtöl. Bæta mætti við eða auka aðlögun út í lífið eftir meðferð.  
 
Barna og unglingageðdeild   
Á BUGL fer fram greining og meðferð á vanda barna og ungmenna. Á FSA er starfandi 
barna- og unglingageðdeild,  nauðsynlegt er að þar sé legurými fyrir alvarlega geðsjúk börn.  
Einnig mætti hugsa sé að starfsmenn barna- og unglingageðdeildar stæðu fyrir fyrirlestrum og  
námskeiðum fyrir starfshópa sem koma að málum barna með geðræn vandamál. 
 
 

                                                 
16 Starfið á Laugalandi. Athuga með upplýsingar hjá Kristjáni Má.   
17 Sjá nánar inn á heimasíðu Vinnuskóla Reykjavíkur http://www.vinnuskoli.is/  undir sérverkefni.   
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                                                            Fylgiskjal 1 

Hugmyndir sem fram komu í vinnu hópsins við skilgreiningu á vandanum 
 

1. Sameiginlegt er skert sjálfsmynd 
Einelti  (SMS, blogg, internet) 
Andfélagsleg hegðun (aga og markaleysi, talsmáti, ofbeldi) 
Sjálfseyðing (neysla, skera sig) 
Ótímabært kynlíf (niðurlægjandi kynlíf) 
Átraskanir (Anorexía, Búlimía) 
Myndbirtingar á netinu úr unglingasamkvæmum. 
Neikvæð notkun á interneti, myndböndum og tölvuleikjum  
Neikvæð umræða í fjölmiðlum um vanda unglinga 

Hugarflæði um hvað er til ráða - leitað lausna 

2. Góðar bækur, námsefni, netföng o.fl.  
Listinn er ekki tæmandi. 

a. Girls and exclusion: rethinking the agenda. Audrey Osler. 2003. Í bókinni eru 
viðtöl við stúlkur sem hafa lent utangarðs og átt í vandræðum og hvernig hægt 
er að taka á þeim vandamálum sem upp kunna að koma.  

b. Problem girls: understanding and working with the troubled and troublesome. 
Gwynedd Lloyd. 2003. 

c. Odd girl out: the hidden culture of aggression in girls. Rachel Simmons. 2003. 
d. Gríptu til góðra ráða: vísir að handbók um atferlisstjórnun handa foreldrum og 

kennurum. Guðríður Adda Ragnarsdóttir. 1999. Mappa með mörgum mjög 
góðum hagnýtum ráðum. 

e. Tígurinn taminn: handbók fyrir þá sem annast kennslu barna með 
athyglisbrest. Marilyn Pierce Dornbush og Shirley K. Pruitt. 2002. Handbók 
fyrir kennara barna með frávik í hegðun. 

f. Askovgården, skóli í Kaupmannahöfn sem náð hefur góðum árangri með 
foreldrum og börnum.  www.askovgaarden.dk  

g. Hvað ef...? Fjallar um að setja mörk. 
h. Stig af stigi, námsefni í mótun félgas- og tilfinningaþroska og til að styrkja 

sjálfsmynd barna í leikskóla og í fyrstu bekkjum grunnskóla. Reynir 
ráðgjafastofa.  

i. Að vaxa úr grasi, námsefni í lífsleikni fyrir 6 – 12 ára. Námsgagnastofnun.  
j. Að ná tökum á tilverunni, endurskoðað námsefni fyrir unglingastig. 

Námsgagnastofnun 
k. Heimspeki og börn. Gareth B. Matthews. 2000.  
l. Heimspekivinna með leikskólabörnum. Aðalbjörg Steinarsdóttir og Helga 

María Þórarinsdóttir. 2000. 
m. Barnaheimspeki: fræðileg umfjöllun og kennsluleiðbeiningar úr Sögunni af 

bláa hnettinum. Elín Traustadóttir. 2005. Kennaraháskólinn. 
n. Samræður og siðfræðikennsla. Hreinn Pálsson. 1999. 
o. Hinn skynsamlegi agi: dyggðugt líferni og lífshamingja fara saman. 

Aðalheiður Þorbjörg Guðjónsdóttir. 2004.  
p. Valur: heimspekilegar smásögur. Guðrún Eva Mínervudóttir. 2001. 

Námsgagnstofnun.  
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q. Bekkjarfundir, - Lýðræði og lífsleikni – Leiðbeiningar fyrir umsjónarkennara 
og stjórnendur bekkjarfunda. (hvaðan kom þetta?) 

3. Sjálfstyrkingarnámskeið  
a. Námskeið sem haldin voru fyrir nokkrum árum í MA, leiðbeinendur voru 

Anna Þóra Baldursdóttir og Laufey Petra Magnúsdóttir, námsefni er til. 
b. Námskeið sem Lone Jensen og Helga Steinunn Guðmundsdóttir héldu fyrir 

stúlkur í vanda á árunum 1990 – 1994. 
c. Námskeið sem Stefanía Hallbjörnsdóttir hélt á vegum Vímulausrar æsku fyrir 

13–14 ára og 15–16 ára stúlkur 2001-2002 
d. Námskeið í Glerárskóla sem Elín Magnúsdóttir og Helga Halldórsdóttir héldu. 

Hugmyndir komu fram um að þannig námskeið þyrfti að vera innan skólans og 
ákveðið teymi þyrfti að standa á bak við þá vinnu. Handleiðsla fyrir 
námskeiðshaldara er nauðsynleg. Hugsanlega mætti gera ráð fyrir námskeiði 
fyrir stúlkur í 7. bekk inni í skipulagi skólanna.  

e. Sjálfstyrking komi inn í  fermingarfræðslu.  
f. Vinna með sjálfsmyndina í leik- og grunnskóla.  
g. Valgreinanámskeiðið Framtíðarleiðtogar sem Pétur Þorsteinsson djákni er með 

í Glerárkirkju, unnið er með sjálfsmynd unglinga.  
h. Sérfræðingar á Fjölskyldudeild gætu tekið að sér námskeið og fræðslu.   
i. Valgerður Bjarnadóttir, sjálfstyrkingarnámskeið haldið í Giljaskóla.  
j. Gísli Baldvinsson er með forvarnafræðslu og námskeið. 
k. Reynir ráðgjafastoða býður upp á margskonar námskeið bæði fyrir börn og 

fullorðna þar sem unnið er m.a. með sjálfsmyndina. 

4. Fræðsla og forvarnir fyrir nemendur  
a. Varast að taka „kaótískt” á öllu í einu og hafa engin markmið.  
b. Nauðsynlegt að ná unglingi fyrst úr neyslu, annars ekki hægt að byggja upp 

góða sjálfsmynd. 
c. Velja í hópa sem unnið er með, t.d. eina helgi eða 4 kvöld í lotu. Þar sem fram 

fer beinskeytt fræðsla, fyrirlestrar um neyslu, tengslamyndun, eru þær 
(stúlkurnar) í undirgefna hlutverkinu? Ræða um misnotkun (hvers konar), 
sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. 

d. Fræðsla inn í bekki, t.d. frá SÁÁ  og forvarnarfulltrúa Akureyrarbæjar.  
e. Vantar listmeðferð fyrir börn og unglinga.  
f. Stórauka frjálsa tjáningu og framsögn í skólum. 

5. Foreldrastuðningur  
a. Sérsniðinn stuðningur, enduruppeldi, vímuefnaforvarnir t.d. í samvinnu við 

SÁÁ, mikil fræðsla til foreldra unglinga.  
b. Námskeið fyrir foreldra barna í 7. bekk. Sérfræðingar á ýmsum sviðum fengnir 

til að leiðbeina um t.d. breytingar á unglingsárum, erfiðleika í samskiptum, 
hvað er til ráða. Myndaðir sjálfshjálparhópar foreldra sem hittast reglulega. 
Skyldumæting foreldra.  

c. Foreldrastuðningur skiptir öllu máli.  
d. Þegar unnið er með erfiðustu nemendurna á að leggja aðaláherslu á að vinna 

með nemendur í gegn um foreldra.  
e. Finna leiðir til að fá foreldra til að mæta í skólann.  
f. PMT (Parent management training) sem Akureyrarbær er að setja af stað, SOS 

námskeið, foreldrafærninámskeið í leikskóla og við byrjun grunnskóla og 
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fylgja því síðan eftir með fræðslu um þroska barna, tilfinningar og sjálfsmynd 
unglinga.  

g. Nýta hluta fermingarfræðslunnar sem foreldrafærninámskeið.  
h. Foreldraviðtöl. 

6. Forvarnafræðsla fyrir kennara  
a. Á öllum skólastigum, leik- og grunnskóla. Hvetja kennara til að vinna með 

sjálfs-myndina og fyrirbyggjandi aðgerðir frá upphafi, stöðug og virk umræða í 
skólanum, skólamenning. Viðmót í skóla þarf að vera hlýlegt. Forvarnir í formi 
funda eða námskeiða t.d. á vegum HA.  

7. Hlíðarskóli  
a. Úrræði fyrir stúlkur eins og Hlíðarskóli er fyrir stráka t.d. á Laugalandi.  
b. Erfiðir bekkir og foreldrar settir í einangrun í Hlíðarskóla. Ein helgi í 

Hlíðarskóla eftir skólabyrjun. 

8. Börn send burt 
Börn send í fóstur burt úr bænum þegar mál eru orðin mjög erfið og engar aðrar 
úrlausnir í boði. Árbót, Stuðlar og Laugaland. 
Íbúð með stuðningi. Heimili með sterkum aðila fyrir nokkrar stúlkur. Þær myndu 
síðan sækja heimaskóla. 

9. Starfsþjálfun  
Fyrir stúlkur sem eru að flosna upp í skóla, á einhverjum launum. Samningar gerðir 
við stúlkurnar. Ákveðinn aðili, t.d. hjá íþrótta- og tómstundaráði héldi utan um 
starfsþjálfun. (sbr. Samstarfsverkefni vinnuskóla Reykjavíkur og Menntasviðs 
Reykjavíkur) 

10. Hjúkrunarfræðingar og námsráðgjafar.  
 Eru oft í góðri aðstöðu til að vinna með kennurum og öðru starfsfólki skólanna. Geta 

einnig samræmt ýmis viðbrögð og vinnu innan skóla bæjarins. 

11. Fólk af erlendum uppruna. 
Sérstök viðbrögð þarf þegar nemendur af erlendum uppruna koma inn í nýjar og 
óþekktar aðstæður, sbr. Þegar hópur flóttafólks kom til Akureyrar. Stuðningsnet.  

12. Lífsleikni  
Kynjaskiptir hópar, þar sem málefni kynjanna eru rædd á ólíkan hátt. Með því gefst 
tækifæri til að ræða mál sem nemendur þora ekki að ræða þegar hitt kynið er viðstatt. 
Spurning hvort það ætti aðeins að vera á unglingastigi eða í öllum árgöngum. 
Bekkjarfundir á hverjum degi, rætt um einelti, ofbeldi o.fl. 

13. Stoðþjónusta 
Mál einstaklinga eru oft of lengi í kerfinu og langur tími líður, áður en kemur að 
beinum aðgerðum. Nafnleynd kemur stundum í veg fyrir markvissa vinnu. 
Að traust ríki á milli starfsfólks grunnskólanna og fjölskyldudeildar. Menn vinni 
saman og hætti að tala undir rós þegar verið er að fjalla um vanda einstaklinga. 
Stundum eru of margir að vinna í sama málinu, án þess að hafa samband sín á milli. 
Mikilvægt að gögn fylgi milli skóla eða skilafundir séu haldnir þegar nauðsyn þykir að 
ræða mál og koma nýjum aðilum fljótt og vel inn í viðfangsefni. 
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Bæta upplýsingastreymi milli fagaðila. 
Skoða þarf orsakir að baki því að nemendur eru komnir í öngstræti. 
Auka þarf sálfræðilega aðstoð við leikskólabörn. 

14.  Kennarar sem fagaðilar. 
Oft ekki litið á þá sem fagaðila, stundum undarleg leynd um stöðu mála gagnvart 
fagaðilum innan skóla. 
Kennarar þurfa að athuga hvar fagleg mörk þeirra eru og ekki taka að sér sálfræðileg 
atriði eða mál, sem frekar eiga heima hjá heilbrigðis- eða félagsmálakerfi. 

15.  Kennarar sem fyrirmyndir  
Mikilvægt að kennarar skoði framkomu sína og kennsluaðferðir og skoði hvaða boð 
þeir gefa frá sér. Framkoma kennarans er mikilvæg.  
Kennarar og starfsfólk skólans skiptir gríðarlega miklu máli. 
Gátlisti fyrir kennara sem þeir geta notað til að byggja upp nemendur sína og skoðað 
hvernig þeir sjálfir vinna. 
Hafa alltaf afskipti af hegðun sem á ekki að líðast, horfa líka á “litlu hlutina”, (ekki 
lygi, ekki blótsyrði). 
Trúnaður innan skólanna er mjög áríðandi, sérstaklega gagnvart börnum og foreldrum 
sem eiga við vanda að stríða. 

16. Ráðabanki, „verkfærataska” 
Safna saman gögnum og ráðum frá kennurum, sem reynst hafa vel í vinnu með stúlkur 
(börn) í vanda. Nýta teymi sem til eru innan skólans til að halda utan um þennan 
banka og aðstoða kennara við að finna verkefni sem henta. 

17. Úthlutun tíma  
Skólarnir fái úthlutað tímum sem sérstaklega eru ætlaðir til að mæta stúlkum (börnum) 
sem eiga í hegðunarvanda. Unnið í litlum hópum. Nemendur geta verið teknir út úr 
bekk í stuðningshópa á hvaða aldri sem er, (svipað eins og gert er þegar um námslegan 
vanda er við að etja). 
Stuðningskerfi bæjarins þarf að átta sig á því að aðstoð við einstaklinga sem komnir 
eru í vanda, ásamt fyrirbyggjandi aðgerðum, kostar tíma og peninga. 

18. Aðstaða 
Nauðsynlegt að hafa aðstöðu til að vinna markvisst með litla hópa. 

19. Löggæsla 
Of afskiptalaus, dæmi um 16 ára sem vinna á bar eða panta áfengi fyrir veitingahús. 
Ekki næg afskipi af unglingasamkomum.  

20.  Auglýsingar, kynningar og bæklingar 
Vantar leiðbeiningar til foreldra um hvað á að gera og hvert á að leita. Upplýsingar á 
einum stað, Heilsugæsla, leik- og grunnskóli, íþróttahús, æskulýðsfélög, dreift inn á 
öll heimili, þar sem eru börn og unglingar að 18 ára. 
Upplýsingar til nemenda hvert þeir geta leitað ef þeim líður illa og eiga í einhverjum 
vanda. 
Upplýsingar til nemenda um öll tómstundatilboð fyrir ungt fólk í bænum.  
Samstarf skóla, íþrótta- og æskulýðsfélaga. Taka höndum saman. 
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21.  Heilsugæsla og sjúkrahús  
Nauðsynlegt að allir aðilar tengist saman í þétt net. 
Nota ráðgjöf sem er í boði þar. 
Nauðsynlegt að barna- og unglingageðdeild FSA, hafi legurými fyrir alvarlega    
geðsjúk börn. 

22.  Fjölmiðlar  
Skólar, kennarar, nemendur og foreldrar geri sýnilegt í fjölmiðlum, það jákvæða sem 
er að gerast í skólastarfinu. Finna leiðir til að breyta neikvæðri umræðu í fjölmiðlum í 
jákvæða.  

23.  Félagsmiðstöðvar, íþróttafélög 
 Meiri samvinna við skólana t.d. um opnunartíma. Ekki endilega nauðsynlegt að   
 félagsmiðstöðvar séu opnar á hverju kvöldi.  
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Fylgiskjal 2 

Bréf til kennara 
      Akureyri, 5. 12. 2005 

 
 
Til kennara! 
 
 
Komið þið sæl! 
 
 
Ástæða þess að við leitum til ykkar er sú, að nýlega var skipað í vinnuhóp á vegum 
Akureyrarbæjar, sem fjalla á um stúlkur á grunnskólaaldri, sem eiga við vanda að etja. 
Hlutverk okkar er að koma með tillögur að úrbótum og úrræðum og huga að því hvað er til 
ráða, til að draga úr áhættunni eða koma í veg fyrir hana. 
Vinnuhópurinn er búinn að hittast tvisvar sinnum og einnig hefur verið unnið í minni hópum.  
Þar sem kennarar eru stöðugt í eldlínunni og verða því oft fyrst varir við vandann, fannst 
okkur sjálfsagt að leita til ykkar um ráð, verkefni eða annað sem hefur virkað í vinnu ykkar 
með börnum í vanda. 
Ætlunin er síðan að nota öll gögn sem safnast saman, til að útbúa ráðbanka, „verkfærakistu”, 
sem kennarar geta síðan nýtt sér, þegar vinna á með ákveðin vandamál í skólanum. 
 
Aðeins er beðið um ráð / gögn, til að vinna með eftirfarandi: 
 

1. Að efla sjálfsmynd barna. 
2. Draga úr félagslegri einangrun. 
3. Draga úr andfélagslegri hegðun. 

 
Þið eruð vinsamlega beðin um að senda ráðin / gögnin til  
Líneyjar Helgadóttur, Glerárgötu 26 
liney@akureyri.is 
 
Í síðasta lagi 15. desember. 
 
 
     

Með kveðju, 
 

    
   f.h. starfshóps 

 
       _______________________________ 
       Líney Helgadóttir, sími 460 1484 
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 Fylgiskjal 3 

Bréf frá kennurum 
    

Ráð til að efla sjálfsmynd barna og draga úr félagslegri einangrun 
 
Ég held að fyrirbyggjandi verkefni séu með þeim árangursríkari hvað þessa þætti varðar.  Ég 
segi hér frá nokkrum þáttum sem ég nota og vona að skili tilætluðum árangri þegar til lengri 
tíma er litið. 
 
Nauðsynlegt að hafa plastaðar myndir af hverjum nemanda til að grípa í við hitt og þetta.  Á 
hverjum morgni er dregin mynd af einum nemanda. Myndin hengd upp á töflu og svo rétta 
nemendur upp hönd og segja eitthvað jákvætt um viðkomandi og kennarinn skrifar það á 
töfluna í kringum myndina. Að lokum á viðkomandi nemandi að segja eitthvað jákvætt um 
sjálfan sig, þannig að fyrir ofan myndina stendur  „Ég er….“.  Þetta er að virka mjög vel, það 
er aldrei vandamál að finna eitthvað jákvætt, það eru ekkert endilega alltaf allir sem segja 
eitthvað, en það skiptir engu máli.  Menn rétta bara upp hönd og segja ef þeir vilja.  Það hefur 
aldrei komið neitt neikvætt þessu tengt, og tel ég það vera vegna þess að börnin eru þetta ung.  
Gæti komið upp hjá eldri börnum sem er vanari að gagnrýna hvert annað.  Það verður 
spennandi að sjá hvernig þetta virkar þegar til lengri tíma er litið – með þeim fyrirvara að 
eitthvað svipað verði í gangi reglulega.  Það sem er svo skemmtilegt við þetta er að stundum 
kemur eitthvað um viðkomandi sem er kannski ekki endilega „rétt“ – en það skiptir engu máli!  
Þetta er engu að síður hrós frá bekkjarfélaga og hvetur þá jafnvel viðkomandi til að bæta sig í 
tilteknu atriði!!  (t.d.  „hann er góður í fótbolta“  um einhvern sem hefur engan áhuga á og fer 
aldrei í fótbolta!) 
 
Veggspjald með fimm andlitum á miðjunni – langsum.  Efst er vel brosandi andlit, þvínæst 
brosandi, svo andlit með munn sem er beint strik, fýlukarl og hálfgrátandi fýlukarl.  Efst 
stendur:  Svona líður mér í dag.  Til hliðar við broskarlana geta nemendur fest á frönskum 
rennilás mynd af sér þar sem við á.  Í kynningu á þessu er fjallað um að okkur geti liðið misvel 
af misjöfnum ástæðum.  Sváfum illa, borðuðum ekki morgunverð, erum döpur yfir einhverju 
o.s.frv.   Það geti svo aftur verið ástæða fyrir pirringi eða poti.  Þá gera hugsanlega allir sér 
betur grein fyrir því af hverju þeir sjálfir eða aðrir haga sér eins og þeir gera og geta hjálpast að 
við að laga það ef það er neikvæð hegðun.  Það geti verið gott að skilja hvernig 
bekkjarfélögunum líður og kannski eiga þá möguleika á að hressa viðkomandi við !  Það 
verður spennandi að sjá hvort þetta með tíð og tíma auki umburðarlyndi, skilning á eigin líðan 
og annarra, samkennd og þá um leið efli sjálfsmynd hvers og eins. 
 
Vinahópar hafa verið notaðir í mörgum skólum í mörg ár.  Það eru skiptar skoðanir um þá en 
ég held að oftar en ekki hafi þeir skilað árangri varðandi félagsleg samskipti nemenda og þá 
einna helst hjá þeim börnum sem eiga til að einangrast félagslega.  Það eru búnir til ca. 4ra 
manna hópar sem hittast til skiptis heima hjá einum úr hópnum.  Ég tel mikilvægast að leggja 
línurnar þannig að það sé ekki lagt upp með dagskrá eða ferðalög, heldur sé fyrst og fremst um 
að ræða frjálsan leik þar sem foreldrar á viðkomandi heimili eru til staðar til að leiðbeina ef 
eitthvað er.  Flestum börnum finnst mjög spennandi að sjá nýtt herbergi, dót og leika í nýju 
umhverfi.  Reynsla mín hefur sýnt að það geta myndast góð tengsl í svona vinahópum. 
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Í umræðunni um hvað fólk er mismunandi, allir hafa sína kosti og galla, hver og einn er 
sérstakur eins og hann er o.s.frv, sem allir kennara taka einhvern tíma fyrir, getur verið gott að 
taka dæmi meðal barnanna sjálfra með þetta;  hann er með rautt hár en  hún með brúnt, þessi er 
með langa fingur en hinn með stutta, einn er með freknur en ekki hinn, einum finnst þetta gott 
en hinum finnst hitt – o.s.frv.  Ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum ekki hrædd um 
viðkvæmni í þessum efnum heldur leggjum áherslu að allir hafa sín sérkenni og það greinir þá 
frá öðrum sem er bara jákvætt og eðlilegt !   
 
Hjá eldri börnum (miðstig):   Efla jákvæðni.  Láta alla nemendur skrifa eitthvað jákvætt um 
bekkjarfélagana, annað hvort eitthvað um alla eða draga nafn, taka saman og hengja upp fyrir 
hvern og einn nemanda.  Í þessari vinnu þarf að vera mjög skýrt að það er ekki í boði að koma 
með neikvæð viðbrögð !!! 
       Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir 
       Oddeyrarskóla 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ég get eingöngu sagt hvað ég hef verið að gera í valhópum í 9. og 10.  bekk. 
Fyrst tók ég saman efni um átröskunarsjúkdóma og gerði glærur með myndum sem sem ég 
sýndi nemendum og töluðum saman um þetta efni. Mér fannst það ekki koma nógu vel út 
þannig að ég tók franska mynd um lotugræðgi upp úr sjónvarpinu og hef sýnt hana þó nokkrum 
sinnum og gefist vel. 
Eftir áhorf er talað saman og í endinn hef ég spurt hvort þessi lýsing passi við einhvern sem 
þau þekkja eða eru í tímanum. Hef ég fengið já svör við þessu þó ekki mörg sem betur fer og 
þetta hefur verið rætt milli nemenda og mín í hópnum sem þessi svör hafa komið. Í framhaldi 
af þessu koma áhyggjur hjá mér hvað er til ráða og hafði ég samband við 
skólahjúkrunarfræðing og bað hana um að fylgjast með viðkomandi nemanda sem hún gerði 
með því að taka nemendur í vigtun. Þetta hefur vakið viðkomandi nemanda til umhugsunar og 
ekki hefur verið þörf á að grípa til frekari aðgerða. Vonandi getur þetta hjálpað eitthvað. 
  

Erna Guðjónsdóttir  
Heimilisfræðikennari Síðuskóla. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Það sem mér dettur í hug og hefur verið notað og gefið góða raun eru bekkjarfundir.  
Ingileif Ástvaldsdóttir hefur sett saman í hefti “Bekkjarfundir”  - Lýðræði og lífsleikni -  
Leiðbeiningar fyrir umsjónakennara og stjórnendur bekkjarfunda. 
Við hér í Brekkuskóla höfum keypt eitt eintak á kennara og leggjum mikla áherslu á 
bekkjarfundi enda er gert ráð fyrir þeim í stundaskrá umsjónakennara.  
Vonandi gagnast þetta eitthvað,  
  

Stella Gústafsdóttir 
Deildarstjóri Brekkuskóla 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Kærleiksbangsinn 
Í lífsleikninámsefninu Að vaxa úr grasi er gert ráð fyrir að bekkurinn eignist bangsa, 
svokallaðan kærleiksbangsa, sem sé með þeim í lífsleiknitímum. Hann er líka að byrja í skóla 
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og er svolítið feiminn eins og börnin. Ég ákvað að nýta þennan bangsa meira en bara í 
lífsleikninni og hann er alltaf í “króknum” okkar, þar sem við sitjum og spjöllum saman, 
skoðum bækur eða hvílum okkur. Bangsinn varð strax hluti af bekknum og flestir nemendur 
hafa einhvern tíma í haust tekið hann í fangið ótilkvaddir og kúrt með hann í króknum. Hann 
varð líka til þess að þau fengu að koma sjálf með sína uppáhaldsbangsa framan af hausti og það 
varð mjög vinsælt. Ég heyrði frá foreldrum að þetta hefði auðveldað mörgum fyrstu vikurnar í 
skólanum. Ég er sannfærð um að þessi bangsi hefur stutt við viðkvæmar sálir, hann er vinur 
þeirra og þau umgangast hann af mikilli nærgætni. Lífsleikninámsefnið gerir líka ráð fyrir 
mjög skemmtilegri notkun bangsans, eins og t.d. að æfa sig að biðja kurteislega um eitthvað 
með því að biðja bangsa að gefa sér eitthvert lítilræði eins og límmiða. Það er auðvitað miklu 
auðveldara heldur en að biðja einhvern krakka sem maður þekkir ekki vel. Tilvist bangsans 
auðveldaði líka þeim sem á því þurftu að halda að taka með sér leikfang fyrstu vikurnar. Ég er 
viss um að það er bangsanum að einhverju leyti að þakka hvað andrúmsloftið í bekknum er 
notalegt og þau góð hvert við annað.  
 
Faðmlagameðferðin 
Annað mikilvægt tæki til að styrkja sjálfsmynd nemenda og skapa jákvætt hugarfar gagnvart 
skólanum er það sem ég kalla faðmlagameðferð. Hún dugar mér sérstaklega vel í glímunni við 
óframfærin börn og þau ofurlíflegu. Þá set ég mér að faðma þau að mér ekki sjaldnar en þrisvar 
á dag, faðmlagið er ósköp lítið og varlegt í byrjun meðan ég er að vinna traust krakkanna en 
verður smátt og smátt stærra og hlýrra. Með þessu hefur mér tekist að róa óþekktarormana og 
laða feimnu krakkana til að tala við mig óhikað og með augnsambandi.  
 
        Elín Stephensen 
        Kennari í Síðuskóla 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Fylgiskjal 4 

Samstarfsáætlun Oddeyrarskóla og Iðavallar 
 
September 
Aðstoðarskólastjóri Oddeyrarskóla ber ábyrgð á að kalla saman fund leikskólakennara og 
grunnskólakennara í upphafi skólaárs í Oddeyrarskóla, (fulltrúi nýbúadeildar, deildarstjóri 
yngsta stigs, kennari 1. bekk, leikskólakennari og deildarstjóri elstu barna) 
Dagskrá 

- dagsetningar á heimsóknum vetrarins 
- upplýsingar um tvítyngda nemendur í leikskólanum 
- farið yfir samstarfsáætlun og rætt um hvort sé rétt að breyta eða bæta 

 
Október  
Stutt heimsókn leikskólabarna í grunnskóla (skólalóð, íþróttahús og búningsklefar, vistun) 
Smiðjudagar, 1 og 2 bekkur og tveir elstu árgangar leikskólans. Skipt í hópa og hluti vann í 
Oddeyrarskóla og hluti á Iðavelli. Þema var síðast Heilbrigði og hollusta. 
 
Nóvember  
Nemendur 1. bekkjar heimsækja Iðavöll (sameiginleg þátttaka leik- grunnskólabarna) 
 
Mars 
Leikskólabörn koma í 10-12 barna hópum í grunnskólann, vinna verkefni inn í 1. bekk, hitta 
kennara upplifa frímínútur 
 
Apríl  
Heimsókn grunnskólabarna í leikskólann, áhersla á útivist og leiki 
 
Maí 
Grunnskóli býður tilvonandi nemendum í heimsókn í fylgd foreldra  
Leikskólastjóri boðar fund á Iðavelli (sömu aðilar og að hausti) 
- skilafundur 
- endurmat á vetrarstarfinu 
- línur lagðar fyrir næsta ár 
 
Annað 
Afnot af íþróttasal – fast einu sinni í viku yfir vetrartímann. 
Stuttar heimsóknir leikskóla á skólabókasafn (lánaðar bækur, sögustund o.fl.) 
Vettvangsferðir fuglasafn Oddeyrarskóla skoðað 
Heimsóknir eldri nemenda (9-10 bekk) í leikskólann 
Kennarar beggja skólastiga (leikskólakennarar elstu barna og grunnskólakennarar yngstu 
bekkja) skiptast á að koma í heimsóknir til að kynna sér betur starf hvors annars.  
Skólarnir hafa samnýtt rútur í sveitaferðir og slíkt. 
 

Kristlaug Svavarsdóttir, 
Leikskólastjóri Iðavelli 
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Fylgiskjal 5 

 

Umsjónarkennari sækir foreldra og nemendur heim 

Hugmyndin um heimsóknir umsjónarkennara til foreldra nemenda sinna spratt upp í kjölfar 

vinnu Oddeyrarskóla við framkvæmdaáætlun um samstarf skólans við heimili skólaárið 

2002/2003. Í tveimur árgöngum voru foreldrar heimsóttir: við upphaf grunnskólagöngu barna 

og við upphaf 8. bekkjar. Þar sem vikið er að heimsókn umsjónarkennara til foreldra nemenda 

1. bekkjar í skýrslunni „Stúlkur í vanda“ vil ég greina stuttlega frá heimsókninni á 

unglingastiginu því samskipti heimila og skóla um nemendur á unglingastigi hefur ekki síður 

mikið forvarnargildi en samskipti er varðar yngstu börnin. 

 

Skipulag heimsóknanna  - Stutt lýsing á framkvæmd verkefnisins. 

Þegar samstarfsverkefnið var fyrst kynnt voru foreldrar unglinganna boðaðir til fundar í 

skólann að vori til að kynna verkefnið nánar. Áhersla var lögð á við foreldra að allir mættu en 

þeir sem það gerðu ekki fengu skriflegar upplýsingar um verkefnið sent í pósti. Á 

kynningarfundinum var samstarfverkefnið kynnt og farið yfir markmið heimsóknanna. 

Foreldrar gátu óskað eftir því að fundað yrði annars staðar en heima. Ákveðið var að 

heimsóknir kennarans færu fram í ágúst og september. 

Í kjölfar heimsóknanna voru allir foreldrar bekkjarins boðaðir fjórum sinnum á 

kvöldfundi í skólanum. Viðfangsefni fundanna tóku mið af þeim upplýsingum sem fram 

komu í fjölskylduheimsóknunum og fjölluðu um; unglingsárin og þætti tengda þeim, 

félagstengsl og einelti, ástundun og heimanám, samstarf skóla og fjölskyldna. Kvöldfundirnir 

hófust á stuttri framsögu um það umfjöllunarefni sem fyrir lá og síðan unnu foreldrar í 

umræðuhópum og skiluðu niðurstöðum hópavinnunnar. Skipulag foreldrafundanna var eins 

og fjölskylduheimsóknin með föstu formi þar sem umræðuefnið og vinnulag fundanna var 

byggt upp út frá þörfum nemenda og foreldrana. Mikil áhersla var  lögð á kynningu og 

samstarf foreldra innbyrðis. 

Samstarfsverkefninu lauk með foreldra- og nemendaviðtali í janúar. Hverju viðtali var 

áætlaðar 30 mínútur þar sem farið var yfir gengi nemandans. Upplýsingar og umræðupunktar 

voru sendir heim til fjölskyldunnar fyrir viðtalið svo nemandinn og foreldrar gátu undirbúið 

sig.  
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Markmið heimsóknanna  

Tilgangur heimsóknanna var að nálgast alla foreldra og nemendur á nánari hátt en áður, á 

heimavelli/yfirráðasvæði þeirra. Markmiðið var að koma á „nærsambandi“ milli 

fjölskyldunnar og skólans og upplýsa og bjóða þátttöku í samstarfsverkefninu sem fylgdi í 

kjölfar heimsóknanna. Haft var í huga að foreldrar eru fyrstu kennarar barna sinna, þeir sem 

þekkja flestar hliðar þeirra best og þeir sem hafa mest áhrif á börn sín. Litið var svo á að 

fjölskylduheimsóknin væri stund fjölskyldunnar sem hún gæti haft áhrif á, bæði umræðuefni 

og fyrirkomulag. Foreldrum og nemendum var gefið tækifæri til að segja frá því sem þeim lá 

á hjarta um skólagöngu unglingsins. Lögð var áhersla á að unglingurinn fengi tækifæri til að 

koma sinni sýn á fyrri skólagöngu á framfæri og væntingum til skólagöngunnar á 

unglingastiginu. Hlutverk umsjónarkennara var að hlusta á það sem fjölskyldan og nemandinn 

hafði að segja og nálgast og gefa upplýsingar sem stuðluðu að betri líðan og árangri nemenda 

í skólanum. Í fjölskylduheimsókninni sjálfri var unnið eftir ákveðnu fyrirkomulagi. 

 

Árangur fjölskylduheimsóknanna í Oddeyrarskóla varð meiri en búist var við og þátttaka 

foreldra mjög góð. Mat foreldra, kennara og nemenda á verkefninu var mjög gott og verkefnið 

hafði meiri áhrif á líðan, félagatengsl og námsárangur nemenda en önnur verkefni sem ég 

hefur unnið að. Ennfremur voru foreldrar ánægðir með vinnulag foreldrafundanna. Þar sem ég 

er að ljúka meistaraprófsritgerð minni, sem m.a. fjallar um þetta verkefni verður nánari 

umfjöllun um niðurstöðurnar að bíða um sinn.   

 

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta leitað til mín eða Oddeyrarskóla á Akureyri. 

Ingibjörg Auðunsdóttir, kennsluráðgjafi skólaþróunarsviðs kennaradeildar HA 

ingibj@unak.is  
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