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Útdráttur. 
Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 hvílir sérstök skylda á þeim er vinna með börnum 

eða afskipti hafa af málefnum barna að tilkynna til barnaverndarnefnda, ef grunur vaknar að 

barn búi við óviðundandi uppeldisskilyrði. Því kemur sú staðreynd á óvart hversu fáar 

tilkynningar koma frá leikskólum til barnaverndarnefnda.  

Markmið rannsóknar sem undirrituð gerði meðal leikskólastarfsmanna var að kanna hvort 

nánd foreldra og barna við starfsfólk leikskóla hefði áhrif á lága tíðni tilkynninga til 

barnaverndarnefnda.  Reynsla á samstarfi leikskóla við barnaverndarnefndir var líka könnuð. 

Ákveðið var að leita til þriggja leikskóla sem allir voru staðsettir í mismunandi borgarhlutum 

til að kanna hvort munur væri á svörum. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við 

upplýsingaöflun. Tekin voru viðtöl við sex leikskólastarfsmenn þrír þeirra eru leikskólastjóra 

og þrír leikskólakennarar. Þátttakendur rannsóknarinnar voru allt konur, meðalstarfsaldur 

þeirra var 13,6 ár. 

Rannsóknin leiddi í ljós að nánd foreldra og barna við starfsfólk leikskóla hefur áhrif á lága 

tíðni tilkynninga til barnaverndarnefnda. Reynsla á samstarfi við barnaverndarnefndir var 

yfirleitt neikvæð, ekki var munur á svörum eftir staðsetningu leikskólans. 

         Hildur Rún Björnsdóttir
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1. Inngangur  
Hugtakið barnavernd kallar oft fram sterk viðbrögð og skoðanir hjá fólki og sitt sýnist 

hverjum. Ég fór ekki varhluta af því í rannsókn minni þar sem ég ákvað að skoða tilkynningar 

leikskóla til barnaverndarnefnda. Það sem kom mér hvað mest á óvart er að 

barnaverndarnefndir hafa enn í dag svokallaðan grýlustimpil á sér og vanþekking hjá 

leikskólastarfsmönnum á störfum barnaverndarnefnda er mikil. Einnig virðist sem fræðsla um 

einkenni vanrækslu og ofbeldis hafi verið ábótavant í þeim skólum sem hafa menntað 

leikskólakennara í gegnum tíðina. Samkvæmt 76. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, skal 

börnum vera tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Íslendingar hafa 

samþykkt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og felur hann í sér full mannréttindi allra barna, 

að börn skulu alast upp í friði og öryggi. 

Á Íslandi eru einnig til sérstök barnaverndarlög. Lögin eru skýr, en búa öll börn á Íslandi við 

viðunandi uppeldisskilyrði? Ég tel svo ekki vera. Ég er menntaður leikskólakennari og 

lögreglumaður og hef starfað sem lögreglumaður síðastliðin 12 ár. Ég hef reynt margt í mínu 

starfi, margt sem viðkemur börnum og ungmennum. Í einu af mínum fyrstu útköllum í 

lögreglunni þurfti ég að fjarlægja barn sem bjó við óviðunandi heimilisaðstæður af heimili 

sínu. Þau hafa verið nokkur slík útköllin eftir það. Þegar kom að því að finna viðfangsefni 

fyrir þessa ritgerð var aldrei spurning hvað yrði fyrir valinu.  

Á lögreglunni hvílir sú sérstaka skylda eins og öllum þeim stofnunum sem koma að málefnum 

barna og ungmenna að tilkynna til barnaverndarnefnda ef grunur vaknar um að barn búi við 

óviðunandi aðstæður og ef barn sýnir af sér áhættuhegðun. Lögreglan tilkynnir öll 

lögregluafskipti af börnum, því kemur sú staðreynd ekki á óvart að flestar tilkynningar til 

barnaverndarnefnda eru frá lögreglunni. Það sem aftur á móti hefur vakið áhuga minn eru fáar 

tilkynningar til barnaverndarnefnda frá leikskólum. Þróunin hefur verið sú að langflest börn á 

leikskólaaldri eru í leikskóla og því kemur það á óvart að tilkynningum til barnaverndarnefnda 

hafi ekki fjölgað í samræmi við það.  Árið 2007 tilkynnti lögreglan til barnaverndaryfirvalda í 

58.8% tilvika en leikskólar í 1.3% tilvika samkvæmt upplýsingum frá Barnaverndastofu. 

(http://bvs.is/files/file663.pdf) Þessi mikli munur skýrist líka í því að lögreglan tilkynnir um 

einstaklinga upp að 18 ára aldri en leikskólinn tilkynnir um börn upp að grunnskólaaldri.  



6 
 

Hvað er þess valdandi að lítið er tilkynnt til barnaverndaryfirvalda frá leikskólum?  Er það 

vegna þekkingarleysis starfsmanna leikskóla á einkennum vanrækslu og/eða ofbeldis, 

þekkingarleysi á réttindum barna eða er það hræðsla við viðbrögð foreldra?  

Er þörfin ekki fyrir hendi eða eru það þær vinnureglur sem starfsfólk leikskóla þarf að fara 

eftir þegar tilkynnt er þess valdandi að starfsfólk treystir sér ekki til að tilkynna? 

Í hefti sem var kennsluefni við Kennaraháskóla Íslands á síðastliðnu ári má finna grein sem 

fjallar um hlutverk leikskóla. Þar  kemur fram að ef tilkynnt er til barnaverndarnefnda sé það á 

kostnað þess uppeldisstarfs sem fram fari í leikskóla, leikskólastarfsmenn skulu ígrunda vel 

hlutverk sitt áður en það er gert. (Kristjana Stefánsdóttir, 1996) Ég man vel eftir þessu 

viðhorfi til barnaverndarnefnda, ég starfaði á leikskóla frá árinu 1990 til ársins 1992 er ég fór í 

Fósturskóla Íslands. Þegar ég tók viðtöl við starfsmenn leikskóla fyrir rannsókn mína, fann ég 

að enn eimir af þessu hugarfari.  

Það er ekki ætlun mín að fara að leita að sökudólgum með verkefni mínu heldur vil ég vekja 

athygli á þeirri staðreynd að það búa ekki öll börn í okkar velferðarþjóðfélagi við góðar 

aðstæður. Leikskólakennarar, grunnskólakennarar og allir þeir sem sinna börnum verða að 

vera vakandi fyrir þessari staðreynd og þekkja skyldur sínar. Síðastliðið haust birtist í 

fjölmiðlum hér á landi skelfileg frétt þess efnis að faðir þriggja barna hefði beitt börn sín 

ofbeldi frá unga aldri. Lýsingarnar voru skelfilegar og blessuð börnin upplifað fáheyrðan 

hrottaskap sem venjulegt fólk gæti ekki ímyndað sér. Maður spyr sig hvort enginn hafi tekið 

eftir neinu? Þessi börn eru orðin stálpuð og búin að vera í skólakerfinu í nokkuð mörg ár. En 

raunin er að enginn er eins blindur og sá sem ekki vill sjá, því þurfum við alltaf að vera 

vakandi fyrir því að svona hlutir geta verið að gerast. 

Fókusinn má aldrei fara af börnunum, það er okkar hlutverk að vernda þau og við megum 

aldrei setja það fyrir okkur að fullnægja þeim skyldum sem við höfum gagnvart þeim. Ef 

foreldrar bregðast skyldum sínum þá á að tilkynna til barnaverndarnefnda. Engin stofnun 

hefur eins víðtækar heimildir og barnaverndaryfirvöld til að grípa inní þegar grunur vaknar 

um að barn búi við óviðunandi aðstæður. 

Í viðtali sem ég átti við barnaverndarstarfsmann á síðasta ári tjáði hún mér að ekki væri 

óalgengt að starfsmenn leikskóla tilkynntu um óviðunandi uppeldisskilyrði á barni þegar 

barnið hætti á leikskólanum, eða eins og hún orðaði það „kveddi barnið með tilkynningu“. Þá 
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væri barnið ekki lengur í umsjón leikskólans mest allan daginn og starfsmenn hans óttuðust 

um afdrif þess. 

 

Rannsóknarefni þessa lokaverkefnis er nándin og þessi daglegu samskipti sem starfsmenn 

leikskóla eiga við börn og foreldra þeirra, er nándin þess valdandi að síður er leitað til 

barnaverndarnefnda? Einnig var spurt út í samskipti barnaverndarnefnda og leikskóla. Við 

gagnaöflun í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, viðtöl voru tekin við 

þátttakendur rannsóknarinnar. Viðtölin voru hljóðrituð, endurrituð og borin saman við aðrar 

rannsóknir um álíka rannsóknarefni.   

Rætt var við sex leikskólastarfsmenn, þrír þeirra eru leikskólastjórar og þrír leikskólakennarar. 

Þeir starfa á þremur leikskólum í Reykjavík, leikskólarnir voru allir staðsettir í mismunandi 

borgarhlutum. Rannsóknarspurningar voru tvær og eru : 

A. Hefur nánd foreldra og barna við starfsfólk leikskóla áhrif á lága tíðni 

tilkynninga til barnaverndarnefnda? 

B. Hvaða reynslu hefur þú af samstarfi barnaverndarnefnda og leikskóla? 
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2. Barnaverndarlög nr. 80/2002 
Þegar elstu lagabækur Íslendinga, Grágás og Jónsbók, eru lesnar með börn í huga varða 

ákvæði um erfðir og framfærslu mestu. Það hvernig börnin voru alin upp af foreldrum eða 

öðrum var hins vegar fyrir utan lög þar til á 18. öld. Um hana miðja markar húsagatilskipunin 

tímamót í lagasetningu í uppeldi barna á Íslandi.  Árið 1746 er Tilskipunin um húsagann á 

Íslandi lögfest.(Hildur Biering, 2006) „Tilskipunin, eins og núgildandi lög um barnavernd, 

gerði yfirvöldum bæði skylt og heimilt að fylgjast með börnum og grípa til aðgerða ef 

foreldrar stóðu sig ekki í uppeldishlutverkinu.“(Hildur Biering, 2006, 13) 

Fyrstu barnaverndarlög Íslendinga tóku gildi árið 1932, lögin hafa nokkrum sinnum verið 

endurskoðuð  og breytt síðan þá. Núgildandi barnaverndarlög eru frá árinu 2002. 

Samkvæmt skilgreiningu laga þá telst einstaklingur vera barn til 18 ára aldurs, fram að þeim 

aldri ber foreldrum að gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín samkvæmt 1. gr. 

barnaverndarlaga. Í sömu lagagrein kemur fram að öll börn eigi rétt á vernd og umönnun, 

foreldrar skulu gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. Með lagasetningu þessari er verið tryggja 

að öll börn sem eru innan yfirráðasvæðis íslenska ríkisins og búa við óviðunandi aðstæður 

og/eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái þá aðstoð sem nauðsynleg er. 

Sú skylda hvílir á almenningi að ef grunur vaknar um að barn búi við óviðunandi aðstæður 

eða að grunur leikur á að barn sé að stofna heilsu og þroska sínum í hættu, skal tilkynna til 

barnaverndarnefndar samkvæmt 16. gr. barnaverndarlaga. Einstaklingar geta óskað 

nafnleyndar þegar tilkynnt er.  Ef rökstuddur grunur leikur á að vísvitandi hafi verið gefnar 

upp rangar upplýsingar, getur barnaverndarnefndin ákveðið að aflétta nafnleyndinni. 

Almenningur getur haft samband við barnaverndarnefnd í því sveitarfélagi sem barn býr í eða 

til Neyðarlínunnar 112 sem kemur upplýsingum áfram til viðkomandi barnaverndarnefndar.  

Sérstök tilkynningarskylda hvílir á þeim er vinna með börnum eða hafa afskipti af málefnum 

barna/ungmenna og verða þess áskynja í starfi sínu að barn búi við óviðunandi 

uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi, eða barn stefnir heilsu sinni og þroska í hættu, 

samkvæmt 17. gr. barnaverndarlaga. 
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Sérstaklega eru nefndar starfstéttir eins og leikskólastjórar, leikskólakennarar, dagmæður, 

skólastjórar og kennarar. Tilkynningarskylda samkvæmt þessari lagagrein gengur framar 

ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu og trúnað viðkomandi starfstétta. 

Þegar starfsmenn stofnanna eins og skóla og leikskóla tilkynna um barn til 

barnaverndarnefnda þá er tilkynningin í nafni stofnunarinnar og forsjáraðilum gerð grein fyrir 

henni. 

Samkvæmt 18. gr. barnaverndarlaga hvílir sérstök skylda á lögreglunni að tilkynna til 

barnverndarnefnda ef hún verður þess vör í starfi sínu að barn búi við óviðunandi 

uppeldisskilyrði, að framin hafi verið refsiverður verknaður annað hvort af barni eða gegn 

barni, eða ef barn stofni heilsu sinni og þroska í hættu. Lögregla skal gefa barnaverndarnefnd 

kost á að fylgjast með rannsókn málsins. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu á gott samstarf við allar barnaverndarnefndir á varðsvæði 

hennar. Sérstakur tengiliður er fyrir hönd lögreglunnar við ákveðinn starfsmann Barnaverndar 

Reykjavíkur. Þessir tveir aðilar hittast einu sinni í viku og þar afhendir lögreglan bókanir og 

skýrslur um afskipti sem lögreglan hefur haft af einstaklingum yngri en 18 ára. Lögreglan 

hefur einnig beint samband við barnaverndarnefnd á öllum tímum sólarhrings ef mál eru þess 

eðlis að þau þola enga bið. Barnaverndarstarfsmenn eru látnir vita af skýrslutökum á börnum 

og þeim gefinn kostur á að vera viðstaddir. 

Starfsmönnum barnaverndarnefnda er heimilt að fara á annan stað en heimili barns, svo sem í 

dagvistun, leikskóla og skóla til að tala við barn í einrúmi ef þörf er á því og fylgjast með 

hegðun barns og atferli. Að öllu jöfnu skal láta foreldra vita ef það á að tala við barn eða gera 

athugun á því. Ef rannsóknarhagsmunir mæla gegn því þá hafa barnaverndarnefndir heimild 

til að gera athugun og ræða við barn án vitneskju foreldra. Tilkynnt skal foreldrum eins fljótt 

og hægt er eftir að slíka athugun hefur átt sér stað. 

Leikskólum ásamt öðrum þeim stofnunum sem barn dvelur á eða kemur reglulega til, er skylt 

að veita barnaverndarnefnd upplýsingar er varðandi barn og geta skipt máli við úrlausnum 

máls. Þessar upplýsingar skulu veittar endurgjaldslaust samkvæmt 44. gr. barnaverndarlaga. 

Það varðar sektum og fangelsi allt að tveimur árum að gefa vísvitandi upp rangar upplýsingar 

til barnaverndarnefnda um atriði sem barnaverndarlögin taka til. Það varðar sektum og 

fangelsi allt að tveimur árum ef einstaklingur lætur hjá líða að tilkynna til 
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barnaverndarnefndar um svo illa meðferð eða slæman aðbúnað barns að lífi þess og heilsu er 

hætta búin. Um það fjallar 96. gr. Barnaverndarlaga. 

 

 

3. Barnaverndaryfirvöld 
Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem fer með daglega stjórn barnaverndarmála í 

umboði félagsmálaráðuneytisins. Barnaverndarstofa hefur meðal annars yfirumsjón með 

barnaverndarnefndum landsins sem einkum felst í eftirliti með störfum barnaverndarnefnda 

sem og ráðgjöf við úrlausn mála. Stofnunin skal vinna að samhæfingu og eflingu 

barnaverndarstarfs sem og fræðslu til almennings. (http://bvs.is/?m=18ser=17) 

Barnahús sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri áreitni eða 

ofbeldi. Barnaverndarnefndir bera ábyrgð á vinnslu slíkra mála og geta óskað eftir þjónustu 

Barnahúss. Börn og forráðamenn þeirra geta með tilvísun barnaverndarnefnda fengið alla 

þjónustu á einum stað sér að kostnaðarlausu. Sæti mál lögreglurannsókn fer staðsetning 

skýrslutöku eftir ákvörðun dómara en barnaverndarnefndir geta óskað eftir annarri þjónustu 

Barnahúss. Barnaverndarnefndir geta leitað til Barnahúss vegna gruns um annars konar 

ofbeldi gegn börnum. (http://bvs.is/?m=2&ser=70) 

Barnaverndarnefndir eru 31 talsins og eru í flestum sveitarfélögum, smærri sveitarfélög hafa 

sameinast um nefndir. Starf barnaverndarnefnda er þríþætt samkvæmt 12. gr. 

barnaverndarlaga 80/2002. Í fyrsta lagi skal barnaverndarnefnd halda uppi eftirliti sem felst í 

því að kanna aðbúnað og hátterni barna sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri 

meðferð eða eigi í alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Í öðru lagi skal barnaverndarnefnd 

beita þeim úrræðum sem henni er heimilt samkvæmt lögum til að tryggja velferð og hagsmuni 

barns. Nefndin skal alltaf beita vægustu úrræðum og sem teljast vera barni fyrir bestu. 

Í þriðja lagi eru önnur verkefni sem sveitarstjórnir fela barnaverndarnefndum sem varðar 

hagsmuni barna í umdæmum hennar. Samkvæmt 14. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir 

barnavernd, skulu barnaverndarnefndir sem hafa fengið tilkynningu um að barn búi við 

óviðunandi aðstæður eða stofni heilsu sinni og þroska í hættu með hegðun sinni, taka 

ákvörðun um það eigi síðar en sjö dögum eftir að tilkynning berst hvort barnaverndarnefnd 

skuli hefja könnun á málinu. Mál telst ekki barnaverndarmál fyrr en barnaverndarnefnd hefur 

tekið ákvörðun um að hefja könnun á málinu samkvæmt 32. gr. reglugerðar um málsmeðferð 
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fyrir barnavernd. Barnaverndarnefndir hafa víðtækar skyldur og heimildir samkvæmt lögum 

að grípa inní aðstæður sem enginn annar getur. Barnaverndarnefndir starfa eftir 

barnaverndarlögum sem og reglugerð um málsmeðferð fyrir barnavernd. 

Barnaverndarstofa lét útbúa skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOF) um ofbeldi og vanrækslu 

á börnum. Byggir það á almennt viðurkenndu alþjóðlegu flokkunarkerfi sem 

barnaverndarnefndir styðjast við í starfi sínu. 

3.1 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) 
Samkvæmt þessu flokkunarkerfi eru mál þar sem barn er þolandi skipt í tvo megin flokka 

ofbeldi og vanrækslu. Skilgreiningin er eftirfarandi: „Ofbeldi felur í sér athöfn sem leiðir til 

eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska barns. Vanræksla felur í sér skort á nauðsynlegri 

athöfn, sem leiðir til skaða eða er líklegt til að leiða til skaða á þroska barn“(Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2004, 1)  

3.2 Ofbeldi   
Ofbeldi er skipt niður í þrjá flokka: Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, t.d. ef foreldrar gera 

óraunhæfar kröfur til barns síns miðað við aldur þess og þroska, barn er kallað ljótum nöfnum  

eða barn verður vitni að ofbeldi á milli foreldra sinna. Í öðru lagi er líkamlegt ofbeldi þar sem 

barn er meitt viljandi. Afleiðingar þess eru allt frá depurð til dauða. Þriðja tegund ofbeldis 

samkvæmt SOF kerfinu er kynferðislegt ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni felur í 

sér kynferðislega athöfn gagnvart barni með eða án vilja þess.   

3.3 Vanræksla  
Vanrækslu er síðan skipt niður í fjóra eftirfarandi flokka: Líkamlega vanrækslu, dæmi um það 

er barn sem ekki fær fæði við hæfi eða ekki nóg að borða, barn er ekki þrifið og ekki föt þess 

heldur. Barn er illa klætt, fatnaður er of lítill. Óviðunandi húsnæðisaðstæður, ekki farið með 

barn til læknis þegar þörf er á því. 

Í öðru lagi er vanræksla varðandi umsjón og eftirlit. Velferð og öryggi barns er stefnt í hættu, 

barn skilið eitt eftir en hefur ekki aldur og þroska til að hugsa um sig sjálft. Barn skilið eitt 

eftir í baði án eftirlits, osfrv.  þessi listi er nánast ótæmandi. Í þriðja lagi er vanræksla 

varðandi nám, barn er ekki skráð í skóla, barn mætir illa í skóla og foreldrar láta það 

afskiptalaust 

Í fjórða lagi er tilfinningaleg/sálræn vanræksla, foreldri vanrækir tilfinningalegar þarfir barns, 

eins og þegar það þarfnast umönnunar eða stuðnings. Gott dæmi er ungabarn sem ekki er 
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sinnt sem skyldi og myndar neikvæð geðtengsl við foreldra sína, síðar yfirfærir barnið þessi 

neikvæðu geðtengsl á aðra með tíð og tíma. Það treystir ekki fólki, er með lélega sjálfsmynd 

og telur heiminn hættulegan stað. Foreldrar örva ekki hugrænan né félagslegan þroska þess.                                                                                                                              

3.4 Afleiðingar 
Inn á vef Barnaheilla kemur fram að vanræksla á börnum getur komið í veg fyrir það að börn 

þroskist eðlilega, bæði andlega og líkamlega.  Vanræksla gagnvart börnum snemma á 

lífsleiðinni getur valdið óbætanlegum skaða. Áhrif ofbeldis á börn og unglinga er háð ýmsum 

þáttum eins og tegund ofbeldisins, tíðni þess, aldur barns, þroskastigi þess og kyni. 

Afleiðingum alls ofbeldis og vanrækslu er hægt að skipta niður í skammtímaafleiðingar, sem 

koma strax fram eða stuttu á eftir og svo langtímaafleiðingar, afleiðingar sem fólk er að vinna 

úr allt sitt líf. (http://barnaheill.is/verndumborn/index.php?option) 

Mikilvægt er að greina einkenni vanrækslu og ofbeldis sem fyrst svo hægt sé að draga sem 

mest úr langavarandi áhrifum þess. 

Áhrif vanrækslu og ofbeldis geta verið minnkaðir möguleikar á að gleðjast, depurð, 

hegðunarvandamál, lélegt sjálfstraust, mikil hlédrægni, mikill öfgakenndur mótþrói, 

erfiðleikar með að treysta öðrum, þráhyggjuhegðun, námserfiðleikar sem og víðtæk félagsleg, 

tilfinningaleg og vitsmunalega vandamál og dauði. Einnig er talað um innhverf og úthverf 

vandamál, dæmi um innhverf vandamál er þunglyndi og kvíði, dæmi um úthverf vandamál 

eru hegðunarvandamál. (http://www.doktor.is/index.php?option=com_d-

greinar&Itemid=0&do=view_grein&id_grein=1289) 

Sérstaklega er talað um afleiðingar ofbeldis og vanrækslu á börn á leikskólaaldri inn á síðunni 

styrkur.net, sem er netsíða fyrir þolendur ofbeldis. 

Hjá börnum sem búa við ofbeldi í þessum aldurshópi eru oft nokkuð einkennandi 

ýmsir skapgerðar- og hegðunarerfiðleikar þar sem eðlileg tengslamyndun við 

fullorðna og önnur börn er oft ábótavant. Hegðun þeirra einkennist oft af 

“tilfinningalegu hungri” sem talið er að drengir sýni frekar með árásargirni, 

háværð/fyrirferð og að skemma ýmislegt á meðan stúlkur sýni það frekar með því að 

vera sinnulausar, fjarrænar og óeðlilega háðar. 

(http://www.styrkur.net/html/ofbeldi_gegn_bornum.html) 

Ómeðhöndluð einkenni geta valdið persónuleikaröskun. Rannsóknir sýna að börn sem búa við 

ofbeldi og slæma vanrækslu í lengri tíma geta þróað með sér áfallastreituröskun. 
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Afleiðingarnar geta haft áhrif á þroska heila þeirra sem leiðir til lægri greindarvísitölu. 

(http://pn.psychiatryonline.org/cgi/content/full/37/1/23) 

3.5 Verklagsreglur um tilkynningaskyldu starfsmanna leik- grunn og 
framhaldsskóla til barnavernda 
Verklagsreglur um tilkynningaskyldu starfsmanna leik- grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndarnefnda voru gefnar út 18. desember 2006.  Þessar reglur voru unnar í samstarfi 

fulltrúa Menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Barnaverndar 

Reykjavíkur og Barnaverndarstofu.  Þær ná til allra barna upp að 18 ára aldri.  Starfsmenn 

skólanna meta hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að tilkynna eigi um 

það til barnaverndarnefndar.  Það er þá gert til barnaverndarnefndar í því sveitarfélagi þar sem 

barnið býr.  Tilkynnt er um grun, ekki staðfestar sannanir.  Skólarnir eiga ekki að fara út í 

rannsóknarvinnu heldur er það hlutverk barnaverndarnefndar að meta hvort nægilega 

rökstuddur grunur sé fyrir tilkynningunni og taka síðan ákvörðun um frekari könnun í 

framhaldi af því. 

Hver skóli þarf að hafa ákveðið verklag um hvernig tilkynnt er til barnaverndarnefndar og 

hver gerir það. Þetta þarf að vera öllum starfsmönnum skólans ljóst. Skólarnir tilkynna í nafni 

stofnunarinnar og njóta ekki nafnleyndar samkvæmt 19. gr barnaverndarlaga. Þrátt fyrir að 

þetta sé meginreglan þá getur einstaka starfsmaður tilkynnt til barnaverndar. Tilkynningin er 

þá frá viðkomandi starfsmanni sem nýtur ekki nafnleyndar. Það sem helst er tilkynnt um er 

grunur eða vissa um vanrækslu, ofbeldi eða að barn stefni heilsu sinni og þroska í hættu. 

Þegar tilkynning berst um vanrækslu eða áhættuhegðun barns er það oft ástand sem varað 

hefur í einhvern ákveðinn tíma og ekki lagast við ábendingar starfsmanna til foreldra.  Þannig 

tilkynning á að berast barnaverndarnefnd á fundi með barnaverndarstarfsmanni, foreldrum og 

starfsmanni skóla.  Sé það ekki hægt má tilkynna bréflega eða símleiðis. Foreldrar eru látnir 

vita að skólinn ætli að senda frá sér tilkynningu. Gera þarf  foreldrum það ljóst að málið snúist 

um velferð barnsins og stuðning við það og fjölskyldu þess. 

Ef hins vegar vaknar grunur um líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi skal tilkynna það strax 

símleiðis. Það er gert án þess að foreldrar viti af því og hlutverk barnaverndarstarfsmanna er 

að kanna málið og ræða við barnið eftir þeim reglum sem um það gilda.  Þetta er gert til að 

vernda barnið og skemma ekki fyrir rannsókn málsins ef ofbeldismaðurinn er jafnvel 

nátengdur barninu. 
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Samkvæmt 44. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 er skólum skylt að láta barnaverndarnefnd fá 

þær upplýsingar sem þeir leita eftir hvort sem skólinn tilkynnir til barnaverndar eða 

tilkynningin kemur frá öðrum. 

4. Leikskólinn 

Árið 1924 kom áhugafólk um málefni barna saman og stofnaði félag og dagheimili fyrir 

munaðarlaus og fátæk börn. Félagið hét í upphafi Sumargjöf en breyttist síðar í 

Barnavinafélagið Sumargjöf. Tilgangur félagsins var að stuðla að heilbrigði barna bæði 

andlegu og líkamlegu, stuðla að þroska barna og vernda þau fyrir óhollum áhrifum. (Kristjana 

Stefánsdóttir, 1996) 

En margt hefur breyst síðan þá, dagheimili varð að leikskóla og öll börn eiga rétt á því að 

sækja hann. Þróunin hefur verið sú síðustu áratugi að börn á leikskólaaldri fara flest öll í 

leikskóla. Árið 2007 voru 68% barna á fyrsta ári og uppað grunnskólaaldri í leikskóla. 

Algengast er að börn byrji í leikskóla við tveggja ára aldurinn og samkvæmt Hagstofu Íslands 

voru rúmlega 95% barna frá tveggja ára aldri til grunnskólaaldurs í leikskóla. 

(http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/Leikskolar) 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla hefur leikskólinn verið viðurkenndur sem fyrsta 

skólastigið. Í leikskólum er ekki um beina kennslu að ræða heldur er leikurinn og skapandi 

starf í hávegum haft. Leikskólinn er ekki skyldunám og því hefur hann nokkra sérstöðu í 

skólakerfinu. Viðvera flestra barna í leikskólum er löng og hefur verið að lengjast. Um 80% 

leikskólabarna er 8 klst. eða lengur í leikskóla á dag samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands.  (http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/Leikskolar) 

Ábyrgð leikskólastarfsmanna er mikil, þeir sinna uppeldi barna þann tíma sem barn dvelst í 

leikskóla. Ábyrgðin felst ekki síður í því að fylgjast með líðan, tilfinningum og aðbúnaði 

barna sem þeir hafa umsjón með. Foreldrar bera þó alltaf aðal ábyrgð á uppeldi og velferð 

barna sinna og allt samstarf leikskóla og foreldra er byggt á þeirri forsendu samkvæmt 18. gr. 

reglugerðar um starfsemi leikskóla nr. 225/1995.  Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að 

það sé skylda leikskólastjóra að stuðla að samstarfi heimila og leikskóla, einnig sé mikilvægt 

að samstarfið sé náið og gagnkvæmt traust skapist. Leikskólastarfsmenn eiga að sýna 

foreldrum áhuga á barni þeirra, ræða um barnið við foreldra og þekkja sögu fjölskyldunnar.   

Allt starfsfólk leikskóla þarf að vera vel upplýst um lög og reglugerðir sem viðkemur þeirra 

starfi og á leikskólastjórinn að sjá til þess að svo sé. Sérstaklega þarf kynna fyrir 
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starfsmönnum barnaverndarlögin og þá sérstöku skyldu sem hvílir á starfsmönnum samkvæmt 

17. gr. barnaverndarlaga sem og verklagsreglur um tilkynningaskyldu starfsmanna leik- 

grunn- og framhaldsskóla til barnaverndar. (althingi.is/altext/135/s/0321.html) 

4.1 Leikurinn 
Lengi vel þótti leikurinn gagnslaus dægrastytting sem nauðsynlega þyrfti að venja börn af. 

Eflaust hefði engum órað fyrir því fyrr á öldum að leikurinn yrði viðfangsefni margra 

fræðimanna. (Valborg Sigurðardóttir, 1991)  

Á vefnum ismennt.is má lesa eftirfarandi:  

Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og 

þroskaleið þess. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi 

barns. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barns. Í leik lærir 

barn margt sem enginn getur kennt því. Í leik felst því mikið sjálfsnám, honum fylgir 

bæði gaman og alvara. Reynsla barns endurspeglast í leiknum. Til þess að leikurinn 

geti þróast og eflst þarf barn upplifun, hugmyndaflug og efnivið. Sjálfsprottinn leikur 

greinist frá öðru atferli því að hann er skapandi og barnið stjórnar honum sjálft. 

(http://www.ismennt.is/vefir/namskra/l/leikur.htm) 

Margt hefur verið ritað um leikinn og mátt hans, Erik H. Erikson (f.1902- d.1994) var þekktur 

kenningasmiður sem taldi að leikurinn endurspeglaði tilfinningalíf barns og væri lífstjáning 

þess. Í leiknum kæmi ekki aðeins fram upplifun barns heldur einnig uppgjör. Erikson lagði 

áherslu á lækningamátt hins sjálfsprottna leiks, mikilvægt væri fyrir barnið að leika sér 

stundum eitt til að bæta tvístraðar tilfinningar eftir átök félagslífsins. Erikson taldi að í leik 

ímyndi barn sér „vald sjálfsins“ eigið vald sem það hefur ekki í raunveruleikanum. Það leikur 

mömmu og pabba sem öllu ráða, sem dæmi það ekur bíl, stjórnar umferð og vinnur jafnvel 

hetjudáðir, þannig styrkir barnið sjálfsmynd sína. Í leiknum léttir barn af sér áhyggjum og 

reynir að gera grein fyrir þeim. Leikskólastarfsmaður á ekki að stjórna leik barnanna hann á 

að vera til staðar og fylgjast með, þannig veitir hann öryggi. Leikskólastarfsmaðurinn á að 

sýna leiknum áhuga og vera tilbúinn til að grípa inní og taka þátt í leiknum en alltaf á 

forsendum barnanna. Börn taka einnig þátt í hópleikjum og hópastarfi, þeir eru mikilvægir 

þættir í leikskólastarfi. Þar læra börn samvinnu og þroska með sér samkennd. 

4.2 Hvað er til ráða? 
Ef grunur vaknar hjá starfsmönnum leikskóla um að barn búi við óviðunandi 

heimilisaðstæður, þarf að greina alvarleikann strax. Vandamálið getur verið allt frá illa hirtu 
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barni til ofbeldis. Í sumum tilfellum getur verið nóg að ræða við foreldra og benda þeim á 

hvað má betur fara, í öðrum tilfellum getur vandinn verið þannig vaxinn að ekki er óhætt að 

bíða með að tilkynna hann til barnaverndaryfirvalda og jafnvel án þess að láta foreldra vita.  

Fylgjast þarf með líðan barna, ef skyndileg breyting verður á atferli þeirra sem ekki á sér 

eðlilegar skýringar þarf að skoða það nánar. Gott er að gera atferlisathugun á börnum, fylgjast 

með þeim í frjálsum leik og í samskiptum við önnur börn. Einnig þarf að fylgjast með orðum 

þeirra og viðbröðum barna og foreldra hvort við öðru. Leikskólastarfsmenn þurfa að skoða 

heildarmyndina, skrá hjá sér og spyrja spurninga þá bæði barnið og foreldra þess. 

Ef leikskólakennarann grunar að eitthvað sé að á hann ekki að líta undan og vona það besta 

eða ætla að einhver annar stígi fram og geri það sem nauðsynlegt er eins og að tilkynna til 

barnaverndarnefnda. Leikskólakennarinn þarf að vera talsmaður barnsins, börn sem orðið hafa 

fyrir ofbeldi og eða vanrækslu geta ekki alltaf óskað eftir hjálp sjálf. Starfsfólk leikskóla þarf 

að vita að börn á öllum aldri eru vanrækt og beitt ofbeldi og að gerendur koma úr öllum 

stéttum þjóðfélagsins. (Kay, 1999)  

Leikskólastarfsmenn geta haft það hugfast að kynferðisleg hegðun getur gefið vísbendingu 

um að barn hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi, alls ekki er ólíklegt að börn sem orðið hafa 

fyrir þannig ofbeldi noti teikningar til að tjá sig. Líklegt er að börn sem hafa orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi þoli illa líkamlega snertingu, þau geta verið á varðbergi gagnvart 

fullorðnum ef verið er að skamma þau. (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006) 

Þegar barn tjáir sig um meint ofbeldi, verður að passa að grípa ekki frammí og spyrja barnið 

ekki leiðandi spurninga. Nauðsynlegt er fyrir fólk sem vinnur með börnum að muna að það er 

ekki þeirra að færa sönnur á því að barn hafi verið beitt ofbeldi eða vanrækt, aðeins er ætlast 

til þess að grunur sé tilkynntur. Síðan eru það starfsmenn barnaverndarnefnda, sálfræðingar, 

læknar og jafnvel lögreglan sem rannsaka málið.  

Ef starfsmenn leikskóla eru óöryggir og ekki vissir í sinni stöðu þá geta þeir leitað ráða hjá 

barnaverndarnefndum. Einnig geta þeir óskað eftir því að barnaverndarnefnd geri athugun á 

barni eftir að tilkynning hefur borist barnaverndarnefnd. Ekki þarf samþykki foreldra ef 

grunur leikur á að um alvarlegt ofbeldi sé að ræða samkvæmt 43. gr. barnaverndarlaga en 

foreldrum skal tilkynnt um athugunina eins fljótt og auðið er. 

Starfsmönnum leikskóla er einnig skylt að veita þær upplýsingar til barnaverndarnefndar sem 

nefndin telur skipta máli við úrlausn máls, samkvæmt 44. gr. barnaverndarlaga. 
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Mikilvægt er að þeir starfsmenn sem starfa á þeirri deild sem barnið er á tali sín á milli og leiti 

ráða hjá sínum yfirmanni ef grunur vaknar um að barn búi við óviðunandi aðstæður. Ekki sitja 

einn uppi með grun og gera ekki neitt. 

Alltaf á að leyfa barninu að njóta vafans og hafa það hugfast ef ekkert er aðhafst þá er líklegt 

barnið lifi áfram í ótta og sársauka sem getur skaðað það enn frekar. (Kay, 1999) 

5. Rannsókn 
Eftir að hafa skráð lokaverkefnið í KHÍ/HÍ og fengið góðar leiðbeiningar hjá Anni G. Haugen 

sem var til leiðsagnar í þessu verkefni var haft samband við Leikskóla Reykjavíkur og óskað 

eftir samþykki þeirra við þessari rannsókn. Að þeirra mati þurfti ekki samþykki frá þeim þar 

sem ekki var verið að taka viðtöl eða gera könnun á börnum í leikskóla. Tilkynnt var til 

Persónuverndar um gerð rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferðin var eigindleg og var 

gagnaöflun í formi viðtala og niðurstöður bornar saman við aðrar álíka rannsóknir. 

Nafnleyndar var gætt við gerð þessarar rannsóknar. Viðtölin voru gerð á tímabilinu október – 

nóvember árið 2008.  

Rannsóknarspurningarnar voru tvær opnar spurningar og tíu leiðbeinandi undirspurningar. 

Leitað var til þriggja leikskóla sem allir voru staðsettir í mismunandi hverfum borgarinnar. 

Ástæða þess var að sjá hvort að svörun væri mismunandi eftir staðsetningu leikskólans. Tekin 

voru viðtöl við sex leikskólastarfsmenn, tvo starfsmenn á hverjum leikskóla, eitt viðtal við 

hvern. Þrír viðmælendanna voru leikskólastjórar, tveir leikskólakennarar og einn þroskaþjálfi. 

Viðmælendurnir voru allir konur, meðalstarfsaldur þeirra var 13,6 ár. Þær höfðu hlotið 

menntun sína í Fósturskóla Íslands, Kennaraháskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri og 

Þroskaþjálfaskóla Íslands. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær og eru þær eftirfarandi:  

A. Hefur nánd foreldra og barna við starfsfólk leikskóla áhrif á lága tíðni 

tilkynninga til barnaverndarnefnda? 

B. Hvaða reynslu hefur þú af samstarfi barnaverndar og leikskóla? 
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5.1 Niðurstöður 
Hefur nánd foreldra og barna við starfsfólk leikskóla áhrif á lága tíðni tilkynninga til 

barnaverndarnefnda? 

Já nándin hefur áhrif á lága tíðni tilkynninga til barnaverndarnefnda samkvæmt niðurstöðu 

þessarar rannsóknar. Fjórir af þeim sex leikskólastarfsmönnum sem rætt var við voru þess 

fullvissir um að nándin skipti gífurlegar miklu máli ef tilkynna þurfti til barnaverndarnefndar 

vegna gruns um vanrækslu eða ofbeldi. 

Það að vera í nánum samskiptum við foreldra ungra barna gerði það að verkum að 

leikskólastarfsmönnum fyndist erfitt að tilkynna og gæti jafnvel orðið til þess að síður væri 

tilkynnt til barnaverndarnefnda. 

Einn leikskólakennari var ekki viss um að nándin hefði það mikil áhrif.  

Einn leikskólastjóri skar sig úr fjöldanum og sagði nándina aldrei vera þess valdandi að hún 

tilkynnti ekki til barnaverndarnefndar, ef hún teldi þörf á að tilkynna þá tilkynnti hún. Þessi 

umræddi leikskólastjóri var með töluvert hærri starfsaldur en hinar sem rætt var við eða 31 ár. 

Hvaða reynslu hefur þú af samstarfi barnaverndarnefnda og leikskóla? 

Almennt höfðu þeir leikskólastarfsmenn sem tóku þátt í þessari rannsókn ekki mikla reynslu 

af samstarfi við barnaverndarnefndir. Sú reynsla sem þátttakendur höfðu af umræddu 

samstarfi var neikvæð eða viðkomandi hafði enga skoðun á samstarfinu. Einn þátttakandi 

upplifði jákvætt samstarf á milli leikskóla og barnaverndarnefnda. Þagnarskylda 

barnaverndarstarfsmanna var yfirleitt ástæða þessarar neikvæðu svörunnar. 

5.2 Samantekt svara 
Samkvæmt niðurstöðum á rannsókn þessari hefur nánd foreldra og barna við starfsfólk 

leikskóla mikil áhrif á lága tíðni tilkynninga til barnaverndarnefnda. Fjórir 

leikskólastarfsmenn sem rætt var við voru þess fullvissir um að svo væri.  

Einn leikskólakennari var ekki alveg viss og sagði að nándin hefði ekki stoppað hana þegar 

hún þurfti að leita til Barnahúss vegna gruns um kynferðislegt ofbeldi. Leikskólakennarinn 

kvaðst hafa verið í nánum samskiptum við foreldra þessa barns þar sem barnið var með 

sérþarfir sem gerði náin samskipti nauðsynleg. Leikskólastjóri sagði nándina ekki hafa áhrif, 
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ef þörfin væri þess eðlis að það þyrfti að leita til barnaverndarnefnda þá gerði hún það. 

Ábyrgð leikskólans væri það mikil að starfsmenn hans mættu aldrei gleyma skyldum sínum. 

Leikskólastjóri sagði leikskólastarfsmenn leggja sig fram við að byggja upp traust og trúnað á 

milli þeirra og foreldra það að tilkynna til barnaverndarnefnda væri brot á trúnaði, eitthvað 

sem erfitt væri að bæta. Hún var ein um þá skoðun. Það samræmist svörum í annari rannsókn 

um samskonar málefni.  Þar kemur fram að 91.77% svarenda taldi það ekki brot á trúnaði að 

tilkynna til barnaverndarnefndar.(Sandra Anne Marie Vachon, 2007) 

Leikskólakennari sagði að leikskólastarfsmenn reyndu yfirleitt margt áður en að tilkynnt væri 

eins og að halda fundi með foreldrum og leiðbeina þeim með uppeldið. 

Foreldrum væri oft vísað til þjónustumiðstöðva í þeim hverfum þar sem fjölskyldan hefur 

búsetu, til að fá þá þjónustu sem þar er í boði, eins og t.d. félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð. 

Þroskaþjálfinn sagði að leikskólinn færi stundum langt út fyrir sitt verksvið og væri að 

aðstoða fólk við að fá stuðning heim fyrir fjölskylduna. Þær á leikskólanum funda reglulega 

með foreldrum sem þær telja að þurfi sérstaka aðstoð. Að hennar sögn væri enginn gróði af 

því að leita beint til barnaverndarnefndar í þeim málum þar sem foreldrar þurfa bara leiðsögn, 

allt væri reynt áður en farið væri til barnaverndaryfirvalda. 

Tveir leikskólakennaranna töldu leikskólastarfsmenn stundum vera búnir að mynda sér 

skoðun á foreldrum barna á leikskólum sem gerði það að verkum að starfsfólk ætti erfiðara 

með trúa einhverju slæmu uppá foreldrana. 

Allir starfsmennirnir sem rætt var við voru sammála um það að það væri óþægilegt að þurfa 

að upplýsa foreldrana um það að leikskólinn ætlaði að tilkynna þau til barnaverndarnefndar. 

En flestir voru sammála um það að það væri ekki hjá því komist að upplýsa foreldrana um 

tilkynninguna og ástæðu hennar. Það yrði þó auðveldara með árunum og vildu þær meina að 

það væri vegna þess að þær væru orðnar öruggari í starfi. 

Tveir leikskólastjóranna vildu að hægt væri að tilkynna nafnlaust í sumum tilfella, þ.e.a.s. í 

þeim tilfellum sem ekki væru mjög alvarleg.  Að mati annarrar  þeirra teldi hún að fleiri 

tilkynningar kæmu frá leikskólum ef að þetta væri möguleiki, það gerði starfsmönnum 

leikskólans auðveldara fyrir. 

Allir leikskólastarfsmennirnir sem rætt var við töldu að starfsfólk á leikskólum óttaðist 

viðbrögð foreldra ef tilkynnt væri, allar höfðu þær upplifað viðbrögð frá foreldrum, missterk 
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viðbrögð. Foreldrar hefðu öskrað á starfsfólk og skellt hurðum í kjölfarið á tilkynningu til 

barnaverndarnefnda. 

Einum af leikskólastjórunum hafði verið hótað, hún kvaðst ekki hafa óttast um öryggi sitt. 

Hún hefði reynt að sannfæra viðkomandi um að þetta væri hennar lagalega skylda. Hinar 

kváðust ekki óttast um öryggi sitt en hugsanlega og skiljanlega væri einhver sem mundi óttast 

um öryggi sitt og sinnar fjölskyldu. 

Leikskólastjóri orðaði það þannig að það myndaðist oft þétt samfélag í kringum leikskólann, 

margir starfsmenn leikskólans ættu heima í sama hverfi og þeir störfuðu í.  

Börn þeirra gengju í sama grunnskóla og eldri systkini barna á leikskóla, þessi tenging gæti 

haft mikil áhrif á það hvort starfsmenn óttuðust um öryggi sitt og fjölskyldu sinnar.   

Leikskólakennari með lægstan starfsaldur sagðist ekki óttast um öryggi sitt ef hún þyrfti að 

tilkynna, heldur óttaðist hún um vanlíðan í starfi. Það mundi valda henni vanlíðan að þurfa að  

starfa áfram með foreldrum sem hún hefði þurft að tilkynna til barnaverndarnefndar.  

Þroskaþjálfinn sagði að þetta væri eitthvað sem enginn vildi bera ábyrgð á þ.e.a.s. 

tilkynningunni. 

Aðspurðar um hvort að þær óttuðust um afdrif barnsins ef tilkynnt væri kvaðst sú með 

lægstan starfsaldur óttast það ef foreldrar vissu af tilkynningunni að þeir létu reiði sína bitna á 

barninu. Hún hefði þó aldrei lent í slíku tilfelli. 

Leikskólastjóri með lengstan starfsaldur kvaðst ekki óttast um afdrif barns ef tilkynnt væri, 

eflaust væru einhverjir starfsmenn sem gerðu það. Barn hefði verið fjarlægt af leikskóla hjá 

henni í kjölfar tilkynningar. Hinir tveir leikskólstjórarnir höfðu báðar upplifað það að barn 

væri fjarlægt af leikskólanum hjá þeim í kjölfar tilkynningar, önnur þeirra hafði upplifað það í 

tvígang.  Hún héldi þó að flestir foreldrar liti á þetta sem hjálp eftir að reiðin rynni af þeim.  

Leikskólastjóri kvaðst reyna allt áður en tilkynnt væri til barnaverndarnefndar eftir þá 

upplifun að barn hafi verið fjarlægt af leikskólanum hjá henni í kjölfar tilkynningar. Hún 

kvaðst aldrei hafa fengið upplýsingar um það hvar barnið væri niðurkomið eftir það. Hún 

kvað þetta hafa haft mikil áhrif á sig og það væri algjörlega síðasta úrræðið að leita til 

barnaverndar.  

Þroskaþjálfinn kvaðst skilja þau reiðiviðbrögð að fjarlægja barn af leikskólanum eftir að 

tilkynnt hefði verið til barnaverndarnefnda 
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Almennt höfðu þeir starfsmenn sem rætt var við ekki mikla reynslu af samstarfi við 

barnaverndaryfirvöld. Einn leikskólastjóri kvaðst hafa valið að starfa í hverfi þar sem hún 

taldi ekki vera mikið um barnaverndarmál. Hún hefði áður starfað á leikskóla þar sem töluvert 

var um einstaklinga sem voru undir eftirliti barnaverndarnefnda, það hefði verið erfitt og að 

hún sóttist ekki eftir þannig samskiptum við foreldra. Hún hafi stundum ekki vitað hvar 

börnin enduðu um helgar, starfsmenn einhverra stofnanna og neyðarvistanna hefðu komið 

með börnin á leikskólann á mánudögum. Hún kvaðst frekar kjósa eðlilegt og virkt 

foreldrasamstarf. 

Hún sagði einnig frá því að nýlega hefði komið upp mál á leikskólanum hjá henni sem hún 

taldi það alvarlegt að hún hefði ákveðið að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Áður en hún 

tilkynnti hefði hún ráðfært sig við félagsráðgjafa hjá þjónustumiðstöð í sama hverfi og 

leikskólinn er í, sem og við aðra leikskólastarfsmenn. Það var álit þeirra allra að málið væri 

það alvarlegt að það bæri að tilkynna það. Áður en hún tilkynnti til barnaverndarnefndar hefði 

hún rætt við foreldra barnsins og sagt þeim að hún mundi leita til barnaverndarnefndar eftir 

aðstoð, foreldrarnir hefðu ekki verið sáttir við það. Leikskólastjórinn sagðist ekki hafa verið 

sátt við þau viðbrögð sem hún hefði fengið hjá Barnavernd Reykjavíkur, málið var greinilega 

ekki nógu alvarlegt eins og hún orðaði það. 

Barnaverndaryfirvöld hefðu ekkert viljað gera í málinu. Þarna fannst henni hún vera búin að 

brjóta trúnað við foreldrana og að þessi viðbrögð Barnaverndar Reykjavíkur við erindi hennar 

hefði skaðað þá ímynd er hún hafði af barnavernd. Eftir þessa reynslu leitaði hún frekar til 

vinkvenna sinna sem starfa sem leikskólastjórar og hafa töluverða reynslu af 

barnaverndarmálum og til þjónustumiðstöðvar. 

Leikskólastjóri kvaðst sakna þess tíma þegar þjónustumiðstöðvarnar í hverfunum sinntu 

barnaverndarmálum, hún hefði oft þurft að fara á fundi í miðstöðinni og þá hefði hún komið 

við hjá þeim starfsmanni sem var með barnaverndarmálin og spjallað. Þá hefði ekki verið eins 

mikil gjá á milli og er í dag.  Anna María Jónsdóttir fékk líkt svar í rannsókn sinni árið 2003.  

Hinir tveir leikskólastjórarnir töldu sig ekki hafa mikla reynslu af samstarfi við 

barnaverndarnefndir en þegar það hafi gerst þá hafi þær verið boðnar og búnar að veita 

barnaverndarnefnd allar upplýsingar sem óskað væri eftir. Leikskólastjórarnir voru allir 

sammála um það að eftir að hafa tilkynnt þá fengu þær litlar upplýsingar um stöðu mála og að 

í raun virkaði trúnaðurinn bara á einn veg. Þær töldu það vera barninu fyrir bestu að þær 

fengju líka upplýsingar um það hvað væri verið að vinna með fjölskylduna. Þær væru 
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fagaðilar sem væru einnig bundnar þagnaskyldu. Þagnarskylda starfsmanna 

barnaverndarnefnda kom upp í öllum viðtölunum. Sama viðhorf kom upp í rannsókn sem 

framkvæmd var árið 2003 en þar segir starfsmaður leikskóla að „það er eins og þeim 

(barnavernd) finnist að starfsfólkinu á leikskólanum ekki koma þetta við.“ (Anna María 

Jónsdóttir, 2003) 

 

Leikskólastjóri sagði frá því að hægt væri að aflétta leyndinni með skriflegu leyfi foreldra, þá 

mætti barnaverndarnefnd  gefa leikskólanum upplýsingar. Hún sagði þetta ekki vera mikið 

nýtt og það væri barnaverndarnefndar að vinna að því að aflétta leyndinni. Aðrar sem rætt var 

við í þessari könnun höfðu aldrei heyrt af þessu áður.  

Þroskaþjálfinn kvaðst ekki hafa neina beina reynslu af samskiptum við barnavernd. 

Leikskólakennarinn með lægstan starfsaldur talaði um að það væri erfitt að fá ekkert að vita 

hvað væri verið að vinna með barnið. Það gerði hana óörugga í starfi, hún taldi það vera þess 

valdandi að raun vissi hún ekki hvað væri best fyrir barnið. Traustið væri bara á einn veg og 

það væri óréttlátt, að hennar mati ættu starfsmenn leikskóla rétt á að fá vita hvað væri að 

gerast í lífi barnsins. 

Leikskólakennari sem hlotið hafði menntun sína á Akureyri og starfaði þar hafði aðra sögu að 

segja, hún kvaðst hafa tilkynnt mál til barnaverndarnefndar á Akureyri og fengið upplýsingar 

um stöðu málsins síðar óumbeðið. Málinu hefði síðar verið vísað til Barnaverndar 

Reykjavíkur og hún kvaðst einnig hafa fengið upplýsingar þaðan. 

Allir sem þátt tóku í þessari rannsókn þekktu vel þá lagaskyldu starfsmanna um 

tilkynningaskyldu til barnaverndarnefnda. Misjafnt var hvar þær höfðu fengið upplýsingar um 

þá skyldu. Einhverjar minntust þess að hafa lært um hana í þeim skóla er þær lærðu til 

leikskólakennara. Ein hafði kynnt sér hana í námsskránni og önnur kvaðst hafa fengið 

barnaverndarlögin send til sín á leikskólann. 

Það er frábrugðið þeim svörum sem Sandra Anne Marie Vachon fékk í sinni rannsókn en 

54.22% töldu sig ekki þekkja þá skyldu. Munurinn liggur eflaust í því að allir viðmælendur 

mínir eru menntaðir leikskólakennarar og þroskaþjálfi.  
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Tveir leikskólastjóranna sögðust reyna að vera duglegar að miðla þessari skyldu til sinna 

starfsmanna, þriðji leikskólastjórinn kvaðst  ekki vera dugleg við það. Aðspurð kvaðst hún 

ekki vita afhverju hún sinnti þessu ekki betur. 

Þegar þær voru spurðar út í það hvort að þær þekktu verklagsreglur leik- grunn- og 

framhaldsskóla þegar tilkynnt væri til barnaverndar voru svörin þannig að helmingurinn 

þekkti þær ekki, þar á meðal tveir leikskólastjórar sem aldrei höfðu heyrt þær nefndar áður. 

Tveir leikskólastjóranna sögðust þekkja lítillega til verklags og úrræða barnaverndarnefnda, 

önnur sagðist hafa farið á kynningu um það hjá barnavernd. Aðrar sem rætt var sögðust ekkert 

þekkja til.  

Allir viðmælendurnir vildu betri samskipti við barnaverndaryfirvöld þekkingarleysi þeirra og 

annarra leikskólastarfsmanna á störfum barnaverndanefnda gerði það að verkum að síður væri 

leitað til barnaverndarnefnda. Sumar þeirra töluðu um að barnaverndarnefndir hefðu á sér 

grýlustimpil og að það væri viðhorf margra að hræðilegt væri að þurfa að fara þá leið að leita 

til þeirra. 

Sú sem hafði lægstan starfsaldur taldi að sumir leikskólastarfsmenn héldu virkilega að með 

því að tilkynna til barnaverndarnefnda yrði afleiðingin sú að barnið væri fjarlægt af heimili 

sínu. 

Þroskaþjálfinn taldi brýnt að bæta ímynd barnaverndarnefnda, fólk yrði að gera sér grein fyrir 

því að þetta væri stofnun sem væri til að aðstoða og hjálpa. Leikskólastjóri sagði að með því 

að aflétta þeirri leynd sem fylgdi störfum barnaverndarnefnda þá breyttist viðhorf til hennar. 

Allar voru þær sammála um að fræðsla um störf barnaverndarnefnda væru af hinu góða og 

töldu að það mundi hjálpa til með samskiptin og gera þær öruggari í starfi. Leikskólastjórarnir 

sögðust fá fræðslu frá barnaverndaryfirvöldum tvisvar á ári og að þær reyndu að vera 

duglegar við að miðla því sem fram kæmi á þeim fundum til sinna starfsmanna. 

Leikskólastjóri nefndi að gott væri að fá barnaverndarstarfsmann inná leikskólann til að tala 

við alla, hún hefði fengið aðila frá Blátt áfram samtökunum til að halda fræðslu fyrir 

starfsfólk sitt og allir hefðu verið ánægðir með það. 

Leikskólastjóri með lengstan starfsaldur skar sig úr varðandi svörun og sagði að það væri gott 

að fá fræðslu en það mundi engu breyta varðandi hennar verklag, hún færi alltaf sömu leið 

þegar hún tilkynnti og það virkaði fyrir hana. 



24 
 

Aðspurðar um hvort að starfsfólk leikskóla mundi frekar tilkynna ef sérstakur tengiliður væri 

frá barnaverndarnefnd við leikskóla svörðuðu þær allar játandi nema ein. Fannst þeim það 

vera mjög jákvætt ef að þær gætu leitað ráða hjá einni ákveðinni manneskju. 

Leikskólastarfsmennirnir óskuðu eftir frekari samskiptum við barnaverndaryfirvöld, vildu fá 

meiri fræðslu um störf þeirra og úrræði og að tengiliður frá barnaverndaryfirvöldum við 

leikskólana yrði til bóta. Þetta samræmist svörum í rannsókn Önnu Maríu Jónsdóttur, þar 

segir að fræðsla hefði jákvæð áhrif, þar sem þekking starfsfólks á leikskóla á starfi 

barnaverndar væri takmörkuð. Einnig kemur fram þar að þörf á tengilið á milli leikskóla og 

barnaverndaryfirvalda væri til staðar. 

Starfsmenn leikskólanna voru spurðir hvort að þeir sæju fyrir sér annarskonar fyrirkomulag 

þegar tilkynnt væri til barnaverndar heldur en það sem unnið er eftir í dag. Tvær nefndu að 

þær vildu hafa tengilið sem þær gætu ráðfært sig við. Ein talaði um að hún vildi vita meira 

hvaða afleiðingar það hefði fyrir fjölskyldu að vera tilkynnt til barnaverndar vegna vanrækslu 

eða ofbeldis, kvaðst vilja fá meiri upplýsingar fyrirfram. Nafnlausar tilkynningar var líka talað 

um, en aðrar höfðu ekkert velt þessu fyrir sér.  

Aðspurðar um hvaða fræðslu þær hefðu fengið í þeim skólum sem þær menntuðu sig í til  

leikskólakennara og þroskaþjálfa um einkenni vanrækslu og ofbeldis voru á þá leið að fjórar 

af þeim sex sem rætt var við mundu ekki eftir neinni fræðslu, þessar fjórar sögðu allar að ef  

einhver fræðsla hafi verið þá var hún lítil. Leikskólastjóri sagði að grunnurinn væri enginn. 

Þetta samræmist þeim svörum sem Sandra Anne Marie Vachon fékk í sinni rannsókn eða 

84,34% starfsmanna sögðust ekki hafa fengið neina fræðslu um einkenni vanrækslu og 

ofbeldis á þeim leikskólum sem þeir störfuðu á. Sama svörun kemur fram í rannsókn Önnu 

Maríu Jónsdóttur 

Leikskólakennararnir sem höfðu lægstan starfsaldur, útskrifuðust 2002 og 2004, höfðu fengið 

mestu fræðsluna. Þær sögðu báðar fræðsluna hafa verið inni í einhverju fagi og fannst það 

líklegast að það hefði verið í þroskasálfræðinni eða leikskólafræðum. 

Allir leikskólastjórarnir sögðust leita mikið til þjónustumiðstöðvanna í þeim hverfum sem 

leikskólarnir væru í, starfsmennirnir töluðu einnig um það góða samstarf sem væri á milli 

þeirra. Fundur væri í hverjum mánuði með starfsmönnum leikskóla og þjónustumiðstöðva. 

Starfsmenn leikskólanna réðu fundarefninu, oft væri rætt um aðbúnað og aðstæður barna. 
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Að sögn viðmælenda er hægt að fá mjög víðtæka þjónustu á þjónustumiðstöðvunum meðal 

annars greiningar fyrir börn, sálfræðiaðstoð og félagsráðgjöf fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 

Stundum væri búið til teymi í kringum barn og fjölskyldur þeirra og haldnir fundir með þeim 

fulltrúum þjónustumiðstöðvar og leikskóla, að sögn tveggja leikskólastjóra.  

Í þessari rannsókn var rætt við starfsmenn þriggja leikskóla, leikskólarnir voru ekki staðsettir í 

sömu borgarhlutunum. Leikskólarnir voru valdir með það í huga að hugsanlega væri munur á 

svörum viðmælenda eftir því hvar þeir störfuðu. Raunin varð sú að ekki var munur á svörum 

þeirra vegna staðsetningar. Einn viðmælandinn svaraði ólíkt hinum að einhverju leiti og er 

ástæða þess líklega töluvert hærri starfsaldur en annarra viðmælenda. 

6. Umræður 
Fáar stofnanir ef þá einhverjar, telja sig hafa barnið í eins miklum fókus og leikskólinn gerir. 

Því kom það á óvart samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að þegar upp koma erfið 

mál sem varða barn og fjölskyldu þess, að leikskólastarfsmenn virðast missa sjónar af því 

hvað sé barni fyrir bestu. Flestir þeir leikskólastarfsmenn sem rætt var við í þessari rannsókn 

nota fyrri reynslu af samstarfi við barnaverndarnefndir sem og eigin vanlíðan og óöryggi sem 

ástæðu til að leita síður til barnaverndarnefnda. Þar sem flest börn una sér áhyggjulaus í 

leikskólum innan um fagmenntað starfsfólk ætti ekki að vera til betri vettvangur til að greina 

umræddan vanda. 

Er hugsanlegt að það sé verið að gera óraunhæfar kröfur til leikskólastarfsmanna með því 

vinnulagi sem þeir þurfa að vinna eftir er þeir tilkynna til barnaverndarnefnda? Enginn vill 

vera í þeim sporum að sér sé hótað og óttast um öryggi sitt og fjölskyldu sinnar. Ég tel 

nauðsynlegt að þessar vinnureglur verði endurskoðaðar til að auðvelda framkvæmdina. 

Lögreglan tilkynnir í nafni stofnunarinnar og það gerir leikskólinn einnig, en lögreglan þarf 

ekki að setjast niður með foreldrum barna og upplýsa um tilkynninguna. Lögreglumenn þurfa 

ekki að nafngreina sig, heldur hafa þeir sérstök lögreglunúmer, sem gerir allt starf hennar 

auðveldara. 

Niðurstöður benda til þess að gjá er á milli barnaverndaryfirvalda og leikskóla, gjá sem 

nauðsynlegt er að brúa. Með auknum fjölda barna og lengri viðveru þeirra á leikskólum verða 

þessar tvær stofnanir að eiga betra og skilvirkara samstarf. Undirrituð greindi togstreitu í 

rannsókn sinni um þagnarskyldu barnaverndarstarfsmanna, sú þagnarskylda er bundin í lög og 

þarf lagabreytingu til að aflétta henni. Einn leikskólastjórinn sem rætt var við í rannsókn 
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þessari kvaðst vita til þess að aflétta mætti þagnarskyldu barnaverndarstarfsmanna með 

samykki foreldra. Þannig gæti leikskólinn komið að úrlausn vandans, aðrir sem rætt var við í 

þessari rannsókn vissu ekki af þessu. Rannsakandinn leitaði til barnaverndarstarfsmanns til að 

fá þetta staðfest, að hennar sögn er þetta leyfilegt. Lögfræðingur Barnaverndarstofu benti á að 

þetta væri löglegt og er stuðst við handbók Barnaverndarstofu kafla 10. 

(http://bvs.is/?ser=285&m=1) 

Þörf er á tengilið frá barnaverndaryfirvöldum við leikskóla samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og samræmist það niðurstöðum annarra rannsókna um svipað viðfangsefni. Það 

ætti að vera hlutverk Barnaverndarstofu sem og Menntamálaráðuneytisins  að kom því í 

framkvæmd og að sjá til þess að starfsmenn leikskóla verði betur upplýstir um störf og úrræði 

barnaverndarnefnda. 

Leikskólastarfsmenn virðast vera illa upplýstir um einkenni vanrækslu og ofbeldis og er það 

áfellisdómur fyrir þær menntastofnanir sem menntað hafa uppeldisstarfsmenn í gegnum tíðina 

hér á landi. Ekki fyrir svo mörgum árum síðan var talið að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

væri ekki til á Íslandi en raunin var önnur, holskefla af kynferðisbrotamálum komu upp á 

yfirborðið. Hingað til hefur líkamlegt ofbeldi gegn börnum talist vera í litlu mæli hér á landi, 

en afhverju ættum við að vera öðru vísi en aðrar þjóðir?  Vanræksla hefur alltaf verið til og er 

líklegt að við líðum hana frekar, það getur verið erfiðara að merkja hana heldur en ofbeldi. 

Þeir leikskólastarfsmenn sem rætt var við í rannsókninni leituðu mikið til þjónustumiðstöðva 

sem tilheyrði sama hverfi og leikskólinn. Var sem að þeir vissu ekki alveg hvar mörkin væru á 

milli þjónustumiðstöðva og barnaverndarnefnda. 

Landamæri eru ekki til í barnaverndarmálum, þessi mál koma upp allstaðar. Það er 

áhyggjuefni ef starfsfólk leikskóla telur að hægt sé að velja sér hverfi til að starfa í því að þar 

eru minni líkur á barnaverndarmálum. Slík ákvörðun gæti sefað viðkomandi starfsmann í 

þeim skilningi að eftirtekt og árverkni í starfi væri ekki byggt á réttum forsendum. 

Þetta hefur verið áhugavert viðfangsefni og er það von mín að þær stofnanir sem sinna 

börnum og ungmennum eigi í framtíðinni betra samstarf við barnaverndaryfirvöld. Að þessu 

sögðu vil ég ljúka verkefni mínu með vísu er starfsfélagi minn með 44 ára starfsaldur í 

lögreglunni orti. 

    Verndum okkar vini smá 

           vöndum okkar sinni 
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og að ætíð okkur frá 

ást og yl þau finni 

höf. Hörður Jóhannesson 
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