
Ferli vegna ofbeldis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.bekkur  

Ef barn beitir ofbeldi:  

1. Barnið tekið úr aðstæðum og gefið tækifæri til að jafna sig  

2. Málið rætt við barnið, farið yfir málavexti og byggt upp traust  

3. Lausnarfundur með öllum málsaðilum ef þarf 

4. Foreldrar látnir vita 

 

Sé ofbeldið ítrekað: 

Foreldrar boðaðir á fund með umsjónarkennara og skólastjóra eftir alvarleika. Þar eru ákveðin 

viðbrögð við áframhaldandi sömu hegðun. Það getur verið: 

 Senda heim – ef barn nær ekki að róa sig, og eftir alvarleika, eftirfylgnifundur daginn eftir 

 Missa frímínútur 

 Hafa foreldra með í skóla  

 Vísa til þjónustumiðstöðvar  

 Foreldranámskeið fyrir foreldra 

 Reiðistjórnunarnámskeið fyrir börn eða önnur styðjandi námskeið 

 Úrræði utan skóla 

 

Ef barn beitir ógnandi hegðun (andlegt ofbeldi): 

1. Barnið tekið úr aðstæðum og gefið tækifæri til að jafna sig 

2. Málið rætt við barnið, farið yfir málavexti og mistök leiðrétt og byggt upp traust 

3. Lausnarfundur með öllum málsaðilum ef þarf 

4. Foreldrar látnir vita 

 

Sé ógnandi hegðun beitt ítrekað: 

Foreldrar boðaðir á fund með umsjónarkennara og skólastjóra eftir alvarleika. Þar eru ákveðin 

viðbrögð við áframhaldandi sömu hegðun. Það getur verið: 

 Senda heim 

 Hafa foreldra með í skóla  

 Vísa til þjónustumiðstöðvar  

 Foreldranámskeið fyrir foreldra 

 Reiðistjórnunarnámskeið fyrir börn eða önnur styðjandi úrræði 

 Úrræði utan skóla 

 



 

 

 

 

 

 

5.-10. bekkur  

Ef barn beitir ofbeldi: 

1. Barnið tekið úr aðstæðum – og þarf að bíða þar til umsjónarkennari og/eða stjórnendur 

ræða við barnið –  5.-7. bekkur missir næstu frímínútur á eftir 

2. Lausnarfundur  - eftir atvikum með foreldrum 

3. Foreldrar látnir vita 

 

Ef barn beitir ítrekað ofbeldi: 

Foreldrar boðaðir á fund með umsjónarkennara og skólastjóra. Þar eru ákveðin viðbrögð við 

áframhaldandi sömu hegðun. Það getur verið: 

 Hringt í foreldra og óskað eftir að barnið sé sótt 

 Hafa foreldra með í skóla 

 Gerðar hegðunarmótandi einstaklingsnámskrár  

 Vísa til þjónustumiðstöðvar  

 Foreldranámskeið fyrir foreldra 

 Reiðistjórnunarnámskeið fyrir börn eða önnur styðjandi námskeið 

 Úrræði utan skóla 

 Missir frímínútur eða önnur gæði tímabundið 

 

Ef barn beitir grófu ofbeldi: 

1. Barnið tekið úr aðstæðum  

2. Foreldrar sækja barnið 

3. Málið sett eftir atvikum í lögformlegan farveg sem getur varðað brottvísun í allt að þrjá daga 

á meðan unnið er í málum þess og þolanda. 

 

Ef barn beitir ógnandi hegðun (andlegt ofbeldi): 

1. Barnið tekið úr aðstæðum og gefið tækifæri til að jafna sig.  

2. Málið rætt við barnið, farið yfir málavöxtu og byggt upp traust  

3. Lausnarfundur með öllum málsaðilum.  

4. Foreldrar látnir vita. 

 

Sé ógnandi hegðun beitt ítrekað: 

Foreldrar boðaðir á fund með umsjónarkennara og skólastjóra. Þar eru ákveðin viðbrögð við 

áframhaldandi sömu hegðun. Það getur verið: 

 Senda heim 

 Hafa foreldra með í skóla  

 Vísa til þjónustumiðstöðvar  

 Foreldranámskeið fyrir foreldra 

 Reiðistjórnunarnámskeið fyrir börn 

 Úrræði utan skóla 


