Eineltisáætlun
Eineltisfulltrúi er í skólanum sem stýrir aðgerðum og ber ábyrgð gagnvart nemendum,
foreldrum og starfsfólki á að öllum áætlunum sé fylgt. Ef eineltisfulltrúi er ekki tiltækur fylgir
skólastjóri málum eftir í hans stað. Hinsvegar bera allir starfsmenn skólans sameiginlega ábyrgð
á því að berjast gegn hverskonar einelti og misrétti í skólanum.
Eineltisfulltrúinn er til ráðgjafar fyrir kennara og aðra starfsmenn, til aðstoðar í viðtölum
við foreldra og nemendur ef þurfa þykir og vinnur að úrlausn mála í samráði við aðra
starfsmenn.
Eineltisfulltrúinn skal einnig vera leiðandi í umræðu og fyrirbyggjandi aðgerðum gegn
einelti í Hlíðarskóla, vekja athygli á hugmyndum, kennsluefni, blaðagreinum og umræðum í
þjóðfélaginu er varða einelti og viðhalda faglegri þekkingu sinni á þessu sviði.
Fyrirbyggjandi aðgerðir:
•

Nemendur séu fræddir um stefnu skólans. Einelti og ofbeldi er ekki liðið.

•

Öflugt samstarf heimil og skóla frá byrjun skólagöngu.

•

Lífsleikni er fléttuð inn í allar námsgreinar á leiðandi hátt þar sem einelti, ofbeldi,
hverskonar jafnrétti og félagsleg hegðun er tekin fyrir, bæði í munnlegum samskiptum
og á verklegan hátt, Unnið er með fréttir úr þjóðfélagsumræðunni á hverjum tíma og
notað til þess notaðir tiltækir miðlar.

•

Virk gæsla á skólatíma.
Starfsmönnum ber að sýna nemendum gott fordæmi í samskiptum því þeir eru

fyrirmyndir barnanna á margan hátt.
Traust og jákvæð samskipti heimili og skóla eru mikilvægur þáttur í forvörnum geng
einelti !
Viðbragðsáætlun:
✓ Þegar grunur vaknar um einelti ræðir umsjónarkennari við geranda/endur,
þolanda/endur einslega og kannar hvort eigi við rök að styðjast.
✓ Kennari lætur annað starfsfólk vita svo allir viti af þessum grun.
✓ Rafræn skráning á sér stað um grun.
✓ Sé grunur á rökum reistur. Haft er samband við foreldra og unnið markvisst úr öllum
málum með fjölskylduráðgjafa/ sálfræðingi innan skólans sem utan og foreldrum skylt
að mæta til funda varðandi atvik.
✓ Á þeim fundum sitja foreldrar, umsjónarkennari, fjölskylduráðgjafi og sálfræðingur.

✓ Ef eigi gengur að stöðva eineltið er gripið til úrræða svo sem að útiloka samveru við
aðra nemendur í frímínútum.
Vísbendingar um einelti.
Foreldrar og allt starfsfólk skóla þarf að vera vakandi yfir breytingum á hegðun barna, því
vísbendingar sjást á ýmsa vegu.

Vísbendingar um að barn sé þolandi:
•

Barnið er einangrað eða einmanna

•

Einbeitingarörðugleikar, einkunnir lækka og heimanám verður stopult

•

Barnið neitar að fara í skólann eða hræðist leiðina úr og í skóla

•

Barnið skrópar og kemur of seint

•

Skapsveiflur, tíður grátur, viðkvæmni

•

Árásargirni og hegðun versnar

•

Lítið sjálfstraust, hræðsla kvíði, svefntruflanir

•

Breyttar matarvenjur, lystarleysi eða ofát

•

Líkamlegar kvartanir

•

Áverkar, skemmd föt eða aðrar eigur

•

Barnið segist týna peningum og öðrum eigum

•

Barnið forðast ákveðnar aðstæður

•

Barnið neitar að segja frá því hvað er að

Vísbendingar um að barn sé gerandi:
•

Barnið er árásargjarnt og sýnir yfirgang

•

Barnið uppnefnir stríðir og hótar

•

Barnið stjórnar vinum og útilokar aðra úr vinahópnum

•

Barnið er ógnandi í samskiptum

•

Barnið talar niðrandi um aðra og til annarra.

