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Áfallaráð 

 

Símanúmer áfallateymis: 
Hjördís Fenger, leikskólastjóri.........553-0511 / 664-5858 / 891-9088 

Bryndís Guðlaugsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri..... 564-2524 / 692-4109 

Eygló Sif Halldórsdóttir sérkennslustjóri ........... 565-1858 / 693-1606  

Símanúmer deildarstjóra: 

Kærleiksheimar – Magnea Lovísa Magnúsdóttir ..….. 5554988 / 895-1672  

Glaðheimar – Unnur Bryndís Daníelsdóttir…................588-1675 / 697 6302 

Ljósheimar – Halldóra Eiríksdóttir….……..................565-4467 / 868-6077 

Stjörnuheimar – Þórdís Birna Eyjólfsdóttir........................555-0610 / 895 2318 

 

Símanúmer utanaðkomandi fagaðila sem veita hjálp þegar áfall dynur yfir: 

 
Nr. 1 – byrjum ávallt á að hringja í:  

             Neyðarlínan, Lögreglan……………………….........112 

            -Hvaðan er hringt og hvers vegna- 

 

Nr.2 – Fræðslustjóri Hafnarfjarðar – Magnús Baldursson  

            S:  585-5800 / 585-5813 / 664-5813 

 

Tengiliðir okkar við Skólaskrifstofuna: 

Anna Björnsdóttir, sálfræðingur.....................................585-5826 

Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir, þróunarfulltrúi..............585-5821 

Kolbrún Ögmundsdóttir, félagsþjónustan.................... 585-5500  

Kjartan Jónsson prestur Ástjarnarsókn.......565-0022 / 863-2220 

Áfallahjálp Landspítalans………………….................543-1000 

Slysadeild……………………………………..............543-2000 

Heilsugæslan Sólvangi………………………..............550-2600 

Heilsugæslan Fjörður…………………………………540-9400 

Barnahús………………………………………...........530-2500 
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NEYÐARÚMER 

112 

TILKYNNA 

HVER – HVAÐ – HVAR 

 

 

ÞEGAR HRINGT ER Á AÐ SEGJA TIL NAFNS,  

HVAÐAN HRINGT ER OG HVERS VEGNA. 

 

Ef það þarf að hringja í neyðarnúmer innandyra skal 

hringja úr þráðlausa símanum en utandyra skal hringja úr 

næsta gsm síma til að upplýsa Neyðarlínuna um stöðu þess 

slasaða og fá upplýsingar um hvernig best sé að hlúa að 

hinum slasaða. 

 

Eftir að búið er að hringja í neyðarnúmer þarf að tilkynna 

foreldrum/forráðamönnum hvers eðlis er.  

 

EF BRUNAVARNARKEFIÐ FER Í GANG sjá eftirfarandi 

aðilar um að kanna aðstæður: 

 

Leikskólastjóri/staðgengill 

Deildarstjóri/staðgengill 
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Viðbragðsáætlun vegna slysa og áfalla í 

leikskólum Hafnarfjarðar 
 

Hlutverk Skólaskrifstofunnar; 

Hlutverk skólaskrifstofu er m.a. að vera skólum bæjarins til ráðgjafar og stuðnings í 

störfum sínum.  Þegar áföll verða í skólum  veita starfsmenn Skólaskrifstofunnar 

leikskólastjórum og öðru starfsfólki stuðning og ráðgjöf.  Sá stuðningur fer eftir eðli 

hvers máls og óskum leikskólastjóra hverju sinni.    

Tilkynna skal um áfall til fræðslustjóra og/eða hans staðgengils, sem ákveður í 

samvinnu við leikskólastjóra hver aðkoma starfsmanna skólaskrifstofu verður að 

málinu.  

Skilgreiningar á áföllum í leikskóla: 

 

Ef barn eða starfsmaður í leikskólanum verða fyrir alvarlegu áfalli vegna. 

 Dauðsfalla 

 Slysa 

 Alvarlegra veikinda 

 Annað, sem að mati viðbragðsteymis getur valdið áfalli hjá barni eða 

starfsmanni í leikskólanum.    

 

Atriði sem ber að fylgja í leikskólum Hafnarfjarðar 

 

 Í öllum leikskólum Hafnarfjarðar skal vera virk viðbragðsáætlun.  

 Í viðbragðsteymi leikskólans sitja þrír til fjórir (fer eftir stærð skóla) starfsmenn 

ásamt leikskólastjóra sem er ábyrgur fyrir starfi teymisins. 

 Viðbragðsteymi leikskólans skal halda fund í upphafi hvers skólaárs og skipta 

með sér verkum við forvinnu og forvörn.  

 Viðbragðsteymi sér um að viðbragðsáætlun skólans sé aðgengileg fyrir alla 

starfsmenn. 

 Kynna skal á fyrsta starfmannafundi haustsins viðbragðsáætlunin fyrir öllum 

starfsmönnum leikskólans.   

 Í viðbragðsáætlun skulu koma fram upplýsingar um hvað skal gera þegar áfall eða 

missir verður.   

 Leikskólastjóri kallar viðbragðsteymi saman um leið og vitneskja verður um áfall 

í leikskólanum sem tengist börnum, starfsfólki, aðstandendum eða starfssemi 

skólans á einhvern hátt. 

 Komi upp atburður sem ætla mætti að fjölmiðlar sækist eftir upplýsingum um er 

það eingöngu fræðslustjóri (eða staðgengill hans) sem gefur upplýsingar um 

málið.  

 Við slys eða áföll ber að fylgja viðbragðsáætlun leikskólans, sem er þannig 

uppsett að hægt er að nýta hana sem gátlista.  
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Áfallateymi 

 

Áfallateymi skal vinna samkvæmt áfallaáætlun leikskólans. Í áfallateymi sitja 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri. Að auki situr deildastjóri 

þeirrar deildar er málið varðar hverju sinni.

 

 

Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar skipuleggja þarf áfallahjálp. 

 
Áfallateymi heldur fundi  að hausti og fer eftir hvort breyting hafi orðið á aðstæðum 

barna eða starfsfólks vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla. 

 

Áfallateymi heldur að minnsta kosti einn fund fyrir áramót og einn eftir áramót með 

tengilið Félagsþjónustu og Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 

 

Áfallateymi skal ræða áföll sem upp koma og taka ákvörðun um hvort eða til hvaða 

aðgerða skal gripið. Ef alvarleg slys eða áfall á sér stað í sumarleyfi getur verið 

nauðsynlegt að kalla samráðsteymið saman og huga að viðbrögðum. Ef vart verður við 

miklar breytingar á hegðun barns getur deildarstjóri óskað eftir fundi með áfallateymi 

sem fyrst. 

 

Áfallateymið skráir í fundagerðarbók efni fundar og hvaða ákvarðanir eru teknar í 

kjölfarið. 

Mikilvægt er að starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við erfiðleika sem 

fylgja hinum ýmsu áföllum. Nauðsynlegt er að samkomulag og skýr vitneskja sé um 

viðbrögð við áföllum. 
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Áfallateymi ákveður viðbrögð hverju sinni. 

 

 

 

Hlutverk áfallateymis: 

Áfallateymi skal bregðast fumlaust og ákveðið við þegar áföll hafa orðið, svo sem bráð 

veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram 

áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. 

 Halda utan um og safna gögnum og lesefni sem koma að notum vegan áfalla sem 

tengjast starfinu. 

 Sjá til þess að þessi gögn séu geymd á einum stað, öllum kunnug og aðgengileg. 

 Funda eins fljótt og auðið er ef áfall hefur orðið. 

 Sjá til þess að starfsfólk fái stuðning og hjálp. 

 Sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við áföllum. 

 

 

 

 

 

Leikskólastjóri eða staðgengill hans er  

ábyrgur fyrir því að kalla saman áfallateymi                    

og stýra vinnu þess og skipulagi. 
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Áföll 

Áfall og sorg geta verið af ýmsum toga. Sorg er ekki ein tilfinning heldur tilfinningaferli 

sem tekur langan tíma að vinna úr og ekki er hægt að hraða því ferli. Hvort sem okkur 

finnst áfall stórt eða smátt er nauðsynlegt að veita stuðning. 

Dæmi um áföll: 

 Andlát (barns, aðstandenda þess, starfsfólks eða aðstandenda starfsfólks). 

 Alvarlegt slys (barns, aðstandenda þess eða stafsfólks). 

 Alvarleg veikindi (barns, aðstandenda þess eða starfsfólks). 

 Ofbeldi gegn barni. 

 Kynferðisbrot gegn barni. 

 Vegna breyttra fjölskylduaðstæðna barns eða starfsmanns s.s. skilnaður. 

 

Börnin 

 

Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi barns. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Viðkomandi starfsfólki og börnum er greint frá er barn þarf að vera langdvölum 

burtu frá leikskóla vegna veikinda. Tala við börnin í litlum hópum. 

 Áfallateymi og deildastjóri ákveða hvernig taka skuli á málinu og metur hve 

mikið þurfi að vinna með viðkomandi deild. Leikskólastjóri hefur samráð við 

foreldra hvað gera skuli innan veggja leikskólans. 

 Athuga hvort heimsóknir séu mögulegar eða heppilegar, starfsmenn t.d. með kort 

og kveðju frá börnunum á deildinni. Forráðamenn barna á deildinni geta ákveðið 

sjálfir í samráði við foreldra viðkomandi barns hvort heimsóknir séu mögulegar. 

 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, m.a. getur deildin 

sent kveðju. 

 Ef fjölmiðlar sækjast eftir upplýsingum er það eingöngu fræðslustjóri (eða 

staðgengill hans) sem gefa upplýsingar um málið. 
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Alvarlegt slys á barni í leikskólanum. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Slasist barn alvarlega í leikskólanum skal hafa samband við neyðarlínuna 112 og 

skal leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri eða deildarstjóri hafa samband við 

forráðamenn barnsins. 

 Deildarstjóri (eða staðgengill hans) fer með barni í sjúkrabíl. 

 Taka með allar persónulegar upplýsingar um barnið. 

 Aðilar úr áfallateyminu hittast á stuttum fundi og fara yfir stöðu mála svo ekki fari 

misvísandi upplýsingar í gang (til að tryggja sem best að enginn fari með 

misvísandi upplýsingar heim). Teymið ræðir síðan í framhaldi við starfsfólk og 

börn sem tengjast málinu. 

 Sýni fjölmiðlar áhuga er leikskólastjóri eða staðgengill hans eini tengiliður 

leikskólans við þá. Allir skulu vísa á hann varðandi upplýsingar. 

 

Sjúkrabíll kallaður til: 

 Hafa samband við neyðarlínuna 112. 

 Kalla til skólastjórnendur. 

 Tekið á móti sjúkrabíl. 

 

Næstu dagar: 

 Deildarstjóri, ásamt áfallateymi, sér til þess að upplýsingar um líðan barnsins 

berist til leikskólans. 

 Deildarstjóri upplýsir samstarfsfélaga. 

 Athuga skal hvort heimsóknir séu mögulegar eða heppilegar. 

 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, deildin getur m.a. 

sent kveðju. 
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Þegar barnið kemur aftur í leikskólann. 

 Undirbúa þarf alla á deildinni undir hvernig taka skuli á móti barninu þegar það 

kemur aftur í leikskólann, en það getur auðveldað barninu endurkomuna. 

 Deildarstjóri eða ákveðinn starfsmaður veitir viðkomandi barni sérstaka athygli 

næstu vikur. 

Andlát barns. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Leikskólastjóri sér um að afla upplýsinga um atburðinn og hefur samband við 

forráðamenn barnsins. 

 Áfallateymið er kallað saman auk sóknarprests, óháð tíma og dagsetningu, á 

stuttan fund þar sem fólk skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu viðbrögð 

leikskólans. 

 

 

Bera skal allar aðgerðir leikskólans undir 

viðkomandi forráðamenn til samþykkis og 

hafa þá með í ráðum frá upphafi. 

 

 Gæta skal þess að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við 

leikskólann fái fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn. 

 Leikskólastjóri tilkynnir starfsfólki leikskólans dauðsfallið við fyrsta tækifæri. 

Það gæti þurft að hringja út eða nota kaffitíma starfsfólks. 

 Leikskólastjóri og sóknarprestur tilkynna andlátið strax á viðkomandi deild og 

deildastjóri kemur með á deildina.  

 Kveikt er á kerti og sóknarprestur talar við börnin og biður stutta bæn. Hlúð er að 

börnunum á deildinni eins og hægt er með aðstoð starfsfólks. 

 Fullt tillit er tekið til trúarbragða viðkomandi fjölskyldu. 

 Leikskólinn dregur fána í hálfa stöng þegar búið er að tilkynna starfsfólki og 

börnum andlátið. 



Leikskólinn Tjarnarás 11 

 Ef fjölmiðlar sækjast eftir upplýsingum er það eingöngu fræðslustjóri (eða 

staðgengill hans) sem gefa upplýsingar um málið. 

 

Vinna á viðkomandi deild sama dag: 

 Æskilegt er að deildarstjóri sé á deildinni það sem eftir er skóladags. 

 Hafa logandi kerti á deildinni. 

 Gefa börnunum tækifæri til að ræða atburðinn, lífið og dauðann.  

 Sóknarprestur og/eða skólasálfræðingur aðstoða ef þörf er á. 

 Forráðamönnum barnanna er tilkynnt um atburðinn með símhringingu eða bréfi. 

 Mikilvægt er að athuga hvaða börn voru ekki í leikskólanum þennan dag svo hægt 

sé að senda skilaboð til foreldra þeirra. 

 

Í lok dagsins skal fundað í áfallateymi ásamt deildastjóra, þar sem farið er yfir 

stöðuna og áætlanir gerðar um áframhaldandi vinnu. 

 

Fulltrúar leikskólans fara í heimsókn til aðstandenda viðkomandi barns með 

samúðarkveðjur næstu daga á eftir. 

 

Vinna á viðkomandi deild næstu daga: 

 Kveikt á kerti og látið loga fram yfir jarðaför. 

 Börnunum greint frá hvað gerist næstu daga, þ.e. kistulagning og jarðaför. Gott er 

að fá aðstoð sóknarprests eða sálfræðings. Ræða við börnin í litlum hópum. 

 Deildin útbýr samúðarkveðju og/eða skrifar minningargrein. Einnig geta börnin 

teiknað myndir, skrifað bréf, ljóð eða sögur. 

 Börnunum leyft að tjá tilfinningar sínar og koma með eigin reynslusögur. 

 Eigur barnsins eru fjarlægðar smátt og smátt af deildinni, fatahólfið tæmt og allt 

sett í kassa merktum barninu. 

 Gefið sorginni tíma. 
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Háttbundinn hrynjandi skólastarfsins sefar ótta og kvíða. 

 Mikilvægt er að starfsfólk fái stuðning og hjálp. 

 Leikskólastjóri og/eða áfallateymi geta óskað eftir aðstoð frá fagfólki á 

Skólaskrifstofu eða sóknarpresti, allt eftir því sem hentar hverju sinni. 

 Skólastjórnendur, deildastjóri og þeir sem tengst hafa barninu verða við 

jarðaförina. 

 

 

Aðstandendur barna 

 

Alvarleg veikindi eða slys aðstandenda barns. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Skólastjórnendur eða deildarstjóri fá staðfestingu á veikindum/slysi hjá 

forráðamanni barnsins. 

 Upplýsingum komið til starfsmanna deildarinnar sem fyrst auk annarra sem málið 

varðar. 

 Áfallateymi fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig 

unnið skuli í málinu. 

 Aðilar úr samráðsteymi aðstoða deildarstjóra við að undirbúa deildina undir að 

taka á móti barninu, ef barnið hefur verið frá leikskóla í einhvern tíma. Það 

auðveldar barninu endurkomuna. 

 

Andlát foreldra/systkina barns. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Leikskólastjóri aflar staðfestra upplýsinga um atburðinn. 

 Deildarstjóra barnsins tilkynnt um dauðsfallið. 

 Áfallateymið kallað saman þar sem ákveðin eru fyrstu viðbrögð starfsfólks 

leikskólans (ásamt presti, fer eftir aðstæðum). 
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 Áfallateymi leikskólans tilkynnir starfsfólki um atburðinn. 

 Deildarstjóri, ásamt starfsfólki deildarinnar, kemur upplýsingum til barnanna á 

deildinni.  

 Deildarstjóri stjórnar áframhaldandi vinnu á deildinni og getur hann hvenær sem 

er leitað aðstoðar annarra í áfallateyminu. 

 

 

Bera skal allar aðgerðir leikskólans undir 

forráðamenn barnsins til samþykkis og mikilvægt 

er að hafa þá með í ráðum frá upphafi. 

 

 

Starfsfólk leikskólans 

 

Alvarleg veikindi eða slys starfsmanns leikskólans. 

 Leikskólastjóri/áfallateymi ákveður í samráði við viðkomandi starfsmanns 

hvernig tilkynna skuli veikindin/slysið. 

 Leikskólastjóri (eða staðgengill hans) lætur fræðslustjóra (eða staðgengil hans) 

vita um slysið/veikindin. 

 Ef fjölmiðlar sækjast eftir upplýsingum er það eingöngu fræðslustjóri (eða 

staðgengill hans) sem gefa upplýsingar um málið. 

 

Andlát starfsmanns leikskólans. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Leikskólastjóri leitar upplýsinga um andlátið. 

 Leikskólastjóri tilkynnir fræðslustjóra (eða staðgengil hans) um andlátið. 

 Áfallateymi kallað saman  og tekur ákvörðun um næstu skref. 



Leikskólinn Tjarnarás 14 

 Leikskólastjóri ásamt áfallateymi upplýsir allt starfsfólk leikskólans um andlátið.  

 Áfallateymið sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru. 

 Samverustund með öllu starfsfólki og sóknarpresti samdægurs eða eins fljótt og 

unnt er. 

 Gæta þarf þess að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við 

leikskólann fái fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn. 

 Áfallateymið ákveður hvernig tilkynna eigi börnunum um andlátið. 

 Ef deildarstjóri fellur frá tilkynnir leikskólastjóri/sóknarprestur, ásamt fulltrúa úr 

áfallateymi, deildinni andlátið. 

 Áfallateymi tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til 

forráðamanna barnanna. 

 Áfallateymið veitir deildinni stuðning og vinnur með henni næstu daga. 

 Leikskólastjóri og samstarfsfélagi fara heim til nánustu aðstandenda starfsmanns, 

með samúðarkveðju frá starfsfólki og börnum. 

 Leikskólastjóri ásamt nánustu samstarfsfélögum (jafnvel allur 

starfsmannahópurinn) eru viðstaddir útförina. 

 Leikskólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda. 

 Ef fjölmiðlar sækjast eftir upplýsingum er það eingöngu fræðslustjóri (eða 

staðgengill hans) sem gefa upplýsingar um málið. 

 

Andlát maka eða barns starfsmanns. 

Hvernig skal bregðast við: 

 Leikskólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið og kallar áfallateymið á 

fund. 

 Áfallateymi upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið, líka þá sem fjarri eru. 

 Gæta þarf þess að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við 

leikskólann, fái fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn. 

 Deildarstjóri ásamt samstarfsfélögum ræða við börnin. 

 Leikskólastjóri ásamt samstarfsfélaga fer heim til nánustu aðstandenda. 

 Leikskólastjóri ásamt samstarfsfélaga eru viðstaddir útförina. 

 Leikskólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda. 
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Minningarkassi. 

 

 Minningarkassi er í vörslu leikskólastjóra og er geymdur inn í 

undirbúningsherbergi og er aðgengilegur öllum. 

 Minningarborð er sett upp í anddyri eða inni á deild eftir aðstæðum. 

 Minningarborð er tekið niður eftir jarðaför. 

 

Minningarkassi skal innihalda: 

 

 Kerti 

 Kertastjaki 

 Eldspýtur 

 Dúkur 

 Rammi 

 Skrá yfir starfsmenn, nöfn maka og símanúmer 

 

 

Á skrifstofu er geymd slysamappa sem skráðar eru í upplýsingar um atvik og 

slys, hvernig hefur verið unnið með það og endurmat.   
 

 

Hagnýtar bækur. 

 
 Börn og sorg     Sr. Sigurður Pálsson 

 Þegar lífið er erfitt   Rauði kross Íslands 

 Sálræn skyndihjálp   Rauði kross Íslands 

 Sálrænn stuðningur í skólastofunni Dr. Kendall Johnson, bæklingur 

 Það má ekki vera satt   Guðrún Alda Harðardóttir, Halla Sólveig  

 Aðstoð við börn eftir áfall 

 

 

Heimasíður: 

 
 www.missir.is 

 www.sorg.is 

 www.redcross.is 

 

 

 

http://www.missir.is/
http://www.sorg.is/
http://www.redcross.is/
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Staðlað bréf fyrir leikskólann vegna dauðfalls. 

 

Minningarathöfn. 

 

Á morgun ......... (dagsetning) verður haldin minningarathöfn á ....... (deild) þar sem rætt 

verður um atburðinn sem átti sér stað, lífið og dauðann. Starfsfólk, leikskólastjóri og 

prestur taka þátt í umræðunum og viljum við bjóða þá foreldra sem vilja taka þátt 

velkomna. 

 

 

 

 

 

 

  Ábyrgðarmenn áfallaáætlunar: 

Hjördís Fenger Leikskólastjóri 

Bryndís Guðlaugsdóttir Aðstoðarleikskólastjóri 

Eygló Sif Halldórsdóttir Sérkennslustjóri 

 

Hafnarfjörður 

2017 
 


