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Útdráttur 
Barnavernd er heiti á eftirfarandi lokaverkefni til B.Ed-prófs við kennaradeild Háskólans 
á Akureyri á vormisseri 2006. Verkefnið fjallar um barnavernd og í hverju barnavernd á 
Íslandi felst. 
 Skoðuð eru lög og reglugerðir um barnavernd, greint er frá viðunandi 
uppeldisaðstæðum og jafnframt er greint frá í hverju vanræksla getur verið fólgin. Sagt er 
frá skipan barnaverndarmála og greint er frá barnalögum, lýðheilsu, ung- og 
smábarnavernd ásamt lögum um leikskóla. 
 Í verkefninu er sagt frá hvernig barnavernd er háttað á heilsugæslustöðvum og 
fjallað er um reglubundin þroskapróf fyrir 3 ½ og 5 ½ árs börn. Í framhaldi af því er 
fjallað um til hvaða úrræða er hægt að grípa ef grunur vaknar um fötlun eða þroskafrávik, 
og einnig er sagt frá snemmtækri íhlutun. 
 Í verkefninu er fjallað um hvernig leikskólinn kemur að barnavernd, um 
mikilvægi leiksins fyrir börn, ásamt því að fjalla um tvær kannanir sem til eru fyrir 
leikskóla, en það eru HLJÓM-2 og Könnun Gerd Strand. 

Í þjóðfélaginu hefur átt sér stað á síðustu árum vitundarvakning sem lítur að 
börnum og barnavernd, réttindum barna og skyldum foreldra og skyldu hins almenna 
borgara til að greina frá grunsemdum sínum um vanrækslu barna.  
 
Summary 
Child welfare is the title of the following final paper towards a degree in B.Ed. at the 
Faculty of Education at the University of Akureyri in the spring term of 2006. The paper 
addresses child welfare and what child welfare in Iceland embodies. 
 Law and regulations concerning child welfare are examined, acceptable 
upbringing conditions are detailed and moreover it is described what may be categorised 
as negligence. Issues of child welfare are recounted and the Children’s Act, public health, 
infant and toddler welfare a well as preschool law are described.  
 The paper describes child welfare within health centres and the periodic 
development tests for 3 ½ and 5 ½ old children. It then moves on to address what 
resources are available when suspicion arises about possible disablement or development 
anomalies, as well as early intervention. 
 The paper discusses how child welfare is addressed within preeschools and the 
importance of games for children. Moreover, two existing preeschool researches, are 
covered, the researches HLJÓM-2 og The Research of Gerd Strand, are discussed. 
 In the last few years there has been a growing awareness in society towards 
children and child welfare, children´s rights and parental obligations and the duty of 
civilians to report their suspicions concerning child negligence. 
 


