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Einelti:  

Ámælisvert eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess 

fallin að niðurlægja gera litið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá 

þeim sem hún beinist að.  Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi 

fellur hér undir.  Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að 

rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmanna eða tveggja eða fleiri starfsmanna enda 

sé skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur hvorki viðvarandi eða endurtekinn 

kerfisbundið. 

 

Forvarnir: 

Skýrar reglur eru um umgengni og samskipti. 

Regluleg umræða um líðan, samskipti, hegðun, tillitsemi, sveigjanleika og 

umburðarlyndi. 

Skipulagt, virkt eftirlit á öllum stöðum leikskólans s.s. útisvæði, leikstofum og í 

vettvangsferðum. 

Samvinna við forráðamenn/heimili. 

Starfsfólki ber að vera góð fyrirmynd, vanda orð sín og athafnir og bera virðingu fyrir 

tilfinningum og sérkennum annarra. 

 

Ferli: 

Barn-barn 

Grunur um einelti er tilkynntur deildarstjóra.  

Deildarstjóri/skólastjórnendur meta aðstæður og gera forráðamönnum viðvart.  

Unnið er með málsaðilum innan skólans að lausnum – eða - unnið er með 

forráðamönnum málsaðila að lausnum sem geta farið fram innan skólans sem utan – eða - 

lausnateymi skólans metur málið og leiðbeinir um leiðir til lausna.   

Ef engin þessara leiða nægir til að vinna málið er aðstoð fengin frá utanaðkomandi 

aðilum, til dæmis sérfræðingum fræðsluyfirvalda. 

 

Starfsmaður-starfsmaður 

Meintur þolandi eða þriðji aðili leggur fram kvörtun/ábendingu  til skólastjórnanda 

og/eða öryggistrúnaðarmanns. 

Skólastjóri ræðir við viðkomandi aðila og málið er leyst – eða - einelti er tilkynnt til 

Vinnueftirlitsins á þar til gerðu eyðublaði – eða - aðstoð er fengin frá utanaðkomandi 

aðila sem er sérfræðingur í eineltismálum, til dæmis sérfræðingum fræðsluyfirvalda eða 

viðurkenndum þjónustuaðila í vinnuvernd.  Hægt er að leita aðstoðar og ráðgjafar hjá 

viðkomandi stéttarfélagi. Félagslegur trúnaðarmaður veitir aðstoð sem hlutlaus þriðji aðili 

ef viðkomandi óskar eftir því, til dæmis í viðtölum við skólastjóra og/eða fræðsluyfirvöld. 

 

 

 

 

 



Ferli eineltismála í barnahópnum 
 

Grunur um einelti er tilkynntur deildarstjóra 
 

Deildarstjóri/skólastjórnendur meta 

aðstæður og gera forráðamönnum viðvart 
 

Unnið er með forráðamönnum 

málsaðila að lausnum sem geta farið 

fram innan skólans sem utan 

 

Unnið er með málsaðilum 

 innan skólans að 

lausnum 

 

Lausnateymi skólans metur málið og 

leiðbeinir um leiðir til lausna  

Aðstoð er fengin frá 

utanaðkomandi aðilum, til dæmis 

sérfræðingum fræðsluyfirvalda 

 



Ferli eineltismála í starfsmannahópnum 
 

Grunur leikur á einelti á vinnustað 

Skólastjóri ræðir viðmeintan 

geranda og aðra sem geta veitt 

upplýsingar um máli 

Hægt er að leita aðstoðar og 

ráðgjafar hjá viðkomandi 

stéttarfélagi. 

Félagslegur trúnaðarmaður 

veitir aðstoð sem hlutlaus 

þriðji aðili ef viðkomandi 

óskar eftir því, til dæmis í 

viðtölum við skólastjóra 

og/eða fræðsluyfirvöld. 

Meintur þolandi eða þriðji aðili leggur fram 

kvörtun/ábendingu  til skólastjórnanda og/eða 

öryggistrúnaðarmanns 

Einelti er tilkynnt til 

Vinnueftirlitsins á þar 

tilgerðu eyðublaði 

Skólastjóri ræðir við 

meintan þolenda 

 

Aðstoð er fengin frá utanaðkomandi 

aðila sem 

er sérfræðingur í eineltismálum, til 

dæmis sérfræðingum 

fræðsluyfirvalda eða viðurkenndum 

þjónustuaðila í vinnuvernd 

Málsaðilar gera sáttaumleitun sín 

á milli og málið er leyst á 

vinnustaðnum 


