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Úrdráttur 
Flogaveiki er sem betur fer ekki það algeng að í hverjum skóla sé a.m.k. einn 
einstaklingur sem er flogaveikur en líkurnar á að einhverntímann komi nemandi í 
skólann sem er flogaveikur eru miklar. Sá skilningur og sú þekking sem almenningur 
hefur á flogaveiki fer vaxandi en samt sem áður verða foreldrar að standa þétt við 
bakið á barninu sínu og líta á það sem sitt hlutverk að fræða aðra um flogaveiki. 
Skólinn sem stofnun getur stutt vel við bakið á nemanda með flogaveiki og foreldra 
þess með því að leggja sitt af mörkum til að fræða starfsfólk sitt og nemendur. Þannig 
eykst skilningur þeirra sem umgangast barnið í skólanum og minni hætta er á 
fordómum byggðum á vanþekkingu. Samband foreldra og starfsfólks skóla gegnir þar 
veigamiklu hlutverki. Þegar kemur að því að tryggja nemandanum sem besta líðan í 
skólanum og að nemandinn geti starfað á sem eðlilegastan máta innan veggja skólans 
skipta góð samskipti milli heimilis og skóla sköpum. Það er mikilvægt fyrir barnið að 
vel sé hugsað um þarfir þess bæði í skólanum og á heimilinu og að samræmi sé þar á 
milli. Þessi ritgerð og bæklingur eru skrifuð með það í huga að auðvelda foreldrum 
það ferli sem fer í gang þegar einstaklingur með flogaveiki hefur skólagöngu bæði 
áður en skólinn hefst sem og út alla skólagönguna. 
 Bæklingurinn er fyrir foreldra barna með flogaveiki þar sem farið er yfir það sem 
þarf að gera þegar barn með flogaveiki hefur skólagöngu ásamt upplýsingum um 
flogaveiki og helstu gerðir floga. Í rigerðinni er farið ítarlegar yfir málin bæði 
fræðilega sem og nánar er skýrt frá ferlinu allt frá fyrsta fundi vorið áður en skólinn 
hefst. Þar er fræðsla fyrir foreldra sem og starfsfólk skóla ásamt kafla um félagsleg 
áhrif og fordóma.  
 
 
Abstract 
Epilepsy is not that common that you can say for sure that at least one student in 
every school has epilepsy but, it is very likely that a student who has epilepsy will 
enter the school one day. While the public is always getting better informed about 
epilepsy and has more understanding the parents have to look at it as their 
responsibility to educate others, for example the child classmates and staff of the 
school. As an institution the school can be very supportive to a student with epilepsy 
and their parents by making sure that all of the schools staff and other students are 
getting education about epilepsy.  By educating others the child with epilepsy gets 
more understanding and the risk of the child being looked at differently or bullied 
because of a lack of understanding is lower. 
The relationship between parents and those who work in the school, teachers and 
others is always important so the student can feel good in school. For a student with 
epilepsy that relationship can be crucial in deciding how he feels in the school. It is 
also important that it is consistence between the school and the home in how to handle 
issues regarding the epilepsy. This paper and the guidelines are written to help parents 
of child with epilepsy to make sure that everyone at the school is informed about their 
child epilepsy, knows what epilepsy is and understand it. They have to know what to 
do if the child gets a seizure, about first aid and how to response to it. 
The guidelines guide parents of children with epilepsy to cover the procedure and 
there is also some basic information about epilepsy and types of seizures. In the paper 
there are more information about epilepsy, some education for parents, and the school 
staff and there are also a chapter about how to live with epilepsy and the myths that 
are still very much alive.  
 


