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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig skólastjórnendur upplifa samstarf 

barnaverndarnefnda við grunnskólann. Reynt var að koma auga á ákveðna þætti 

samstarfsins og hvort þörf væri á breytingum að mati skólastjórnenda. Einnig var 

athugað hvernig samstarfið væri þegar börn í tímabundnu fóstri áttu í hlut.  

Um var að ræða megindlega rannsókn sem var framkvæmd haustið 2011. Beitt 

var spurningalistakönnun þar sem spurt var út í hina ýmsu þætti samstarfsins og 

skólastjórnendur beðnir um að leggja mat sitt á svörin. Rannsóknin var þýðisrannsókn 

þar sem allir skólastjórnendur grunnskóla á landinu voru þátttakendur. Svarhlutfallið var 

um 60%.  

Helstu niðurstöður voru þær að skólastjórnendur eru frekar ánægðir með 

samstarfið en ljóst er að meirihluti þeirra vill auka samstarf við barnaverndarnefnd. 

Rúmur helmingur skólastjórnenda sagði að þeir vildu hafa samstarfið á annan hátt og 

varðaði það sérstaklega upplýsingaflæðið milli barnaverndarnefndar og grunnskólanna. 

Skólastjórnendur töldu að þeir fengju sjaldan upplýsingar um málefni barna sem 

barnaverndarnefnd væri að fjalla um. Skólastjórnendur segja flestir að samstarfið sé það 

gott að það sé að styðja við hagsmuni þeirra barna sem þess þurfa. Flestir grunnskólar 

eru með ákveðið verklag varðandi tilkynningar til barnaverndarnefndar sem sýnir til 

dæmis að samstarf er til staðar. Varðandi börn í tímabundnu fóstri sögðu flestir 

skólastjórnendur að reynsla þeirra væri góð af því að taka á móti börnum sem eru í 

tímabundnu fóstri. Meirihluti skólastjórnenda sagði að grunnskólinn hefði samstarf við 

barnaverndarnefnd þess sveitarfélags sem ráðstafaði barni í tímabundið fóstur. Fæstir 

sögðu að samstarfið væri við barnaverndarnefnd þess sveitarfélags sem grunnskólinn 

tilheyrir.  

 

Lykilorð: Barnaverndarnefnd, grunnskóli, samvinna. 

 

 

 



  

4 

Abstract 

The aim of this study was to examine how the principals experience the cooperation of 

child welfare services with their school. The researcher tried to identify certain aspects 

of the partnership and whether principal thougt there was a need for a change. The 

research, also, examined these factors for children in temporary foster care. 

 This was a quantitative study conducted in the autumn 2011 wich used a 

questionnaire survey to examine the various aspects of the cooperation, and was sent 

to school administrators. The study was a population study where all schools in Iceland 

for children from the age of 6-16 were involved. The response rate was 60%. 

 The main findings were that the principals are rather satisfied with the 

cooperation but it is clear that the majority of them would enhance cooperation with 

child welfare services. More than half of the principals said they wanted to change the 

cooperation and mentioned specially the information flow between child welfare 

services and the school. The principals felt that they rarely received information on the 

children the child welfare services were dealing with. The principals say most of the 

cooperation is good and supports the interests of the children who need it. Most 

schools have specific procedures for reporting to child welfare services, wich shows that 

such a partnership exists. Regarding children in temporary foster care most of the 

school administrators said their experience of receiving children who are in temporary 

foster care was good. The majority of the principals said that the school did cooperate 

with child welfare committee of the municipality that allocated a child in temporary 

foster care. Very few said the cooperation was with the child protection committe of 

the municipality of the school.  

 

Key words: Child welfare services, school, cooperation. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er MA-ritgerð í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands og er 

metin til 30 ETCS-eininga. Unnið var að rannsókninni frá júní þar til í desember 2011. Ég 

vil þakka öllum þeim sem lögðu sitt af mörkum til að þessi rannsókn gæti orðið að 

veruleika. Fyrst og fremst eiga þátttakendur í rannsókninni miklar þakkir skildar fyrir að 

hafa gefið sér tíma frá önnum dagsins til að taka þátt en án þeirra hefði rannsóknin 

aldrei orðið að veruleika. Leiðbeinanda mínum Anni G. Haugen færi ég bestu þakkir fyrir 

samvinnu, stuðning og faglega leiðsögn meðan á verkefninu stóð. Gyðu Hjartardóttur, 

félagsþjónustufulltrúa hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem einnig var 

samstarfsaðili að verkefninu, færi ég sérstakar þakkir fyrir samstarfið og aðstoðina við 

gerð spurningalistans og aðstoð við að ná til þátttakenda. Starfsmenn Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, þær Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og 

upplýsingasviði, og Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi, fá þakkir fyrir aðstoð við 

gerð spurningalistans og hagnýtar ábendingar varðandi gerð hans. Elísabet 

Jóhannsdóttir fær þakkir fyrir aðstoð við þýðingu útdráttar yfir á ensku. Einnig vil ég 

þakka Þorvaldi Kristinssyni fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og góðar ábendingar. 
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1 Inngangur 

Barnaverndarstarfsmenn vinna eftir barnaverndarlögum en í þeim er meðal annars að 

finna ákvæði um hlutverk og skyldur barnaverndaryfirvalda og starfsmanna þeirra. Ýmis 

ákvæði eru í lögunum um samvinnu barnaverndarnefnda við aðrar stofnanir eins og til 

dæmis grunnskóla. Einnig eru ákvæði í lögum um grunnskóla varðandi samstarf 

grunnskólans við barnaverndarnefnd. Þessi ákvæði tengjast meðal annars tilkynningum 

frá grunnskóla til barnaverndarnefnda og hvernig upplýsingaflæði á að vera milli þessara 

kerfa (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa þroskaða dómgreind, mikla þekkingu á 

sínu sviði og færni í faglegri félagsráðgjöf. Barnaverndarstarfsmaður hefur heildarsýn að 

leiðarljósi og hefur þannig yfirsýn yfir málefni barnanna sem eru til umfjöllunar hjá 

barnaverndarnefnd og heldur utan um samstarf við fjölskylduna. Auk þess eiga 

barnaverndarnefndir að tryggja samvinnu við þá sem skipt geta máli við vinnslu málsins 

eins og til dæmis grunnskólann. Í vinnu sinni með börnum hefur 

barnaverndarstarfsmaður það markmið að tryggja að börn sem búa við óviðunandi 

aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái þá aðstoð sem þau 

þurfa (Anni G. Haugen, 2008; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Farley, Smith og Boyle, 

2006).  

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir meðal annars að hlutverk grunnskólans 

sé að stuðla að þátttöku nemenda í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Einnig segir að haga beri störfum grunnskólans í sem mestu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, menntun og velferð hvers og eins (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Líkt og barnaverndarstarfsmenn hafa kennarar einnig ákveðnar 

skyldur gagnvart nemendum sínum. Ýmsir telja að kennarar séu komnir með meiri 

ábyrgð en áður sem beinist ekki eingöngu að menntun nemendanna heldur einnig 

öðrum þáttum í lífi þeirra (Esteve, 2000). Kennarar eiga að hafa þekkingu á því að vinna 

með börnum sem eru vanrækt, beitt ofbeldi eða stofna lífi sínu eða heilsu í hættu á 

einhvern hátt og mikilvægt er því að kennarar fái leiðsögn frá fagaðila varðandi þá vinnu 

(Walls og Farrell, 2008). 
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Eins og sjá má hafa grunnskólinn og barnaverndarnefnd það sameiginlega 

markmið að hlúa að velferð barna og má því segja að í þessu sambandi hafi grunnskólinn 

og barnaverndarnefnd sameiginlegra hagsmuna að gæta. Samstarf er hægt að skilgreina 

á þann hátt að tveir eða fleiri aðilar eigi sér sameiginlegt markmið sem báðir eða allir 

stefna að og taka ábyrgð á. Ein meginforsenda samstarfs má segja að sé gagnkvæmt 

traust og virðing auk þess sem samstarfsaðilarnir hafi sama skilning á þeim aðstæðum 

sem um ræðir. Samstarfsaðilar eins og til dæmis barnaverndarnefnd og grunnskólinn 

verða að ræða saman um helstu þætti samvinnunnar og vera sammála um í hverju hún 

eigi að felast og hvert verði ábyrgðarsvið hvers og eins (Barnaverndarstofa, 2006; 

Menntamálaráðuneytið, 2006; Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í byrjun ritgerðarinnar verður fjallað á fræðilegan hátt um hlutverk 

barnaverndarnefndar og grunnskólans og samstarfið milli þessara tveggja aðila. Fjallað 

er fyrst um hlutverk félagsráðgjafa og skilgreiningar á félagsráðgjöf en flestir starfsmenn 

sem vinna sem barnaverndarstarfsmenn eru félagsráðgjafar (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Háskóli Íslands, e.d.). Farið verður yfir hlutverk 

barnaverndarstarfsmanna og hlutverk starfsfólks grunnskólans, einkum kennara. Sú 

umfjöllun miðar að því að lýsa hvernig barnaverndarstarfsmenn vinna að hagsmunum 

þeirra barna sem eru til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd og hvernig kennarar vinna 

að hagsmunum barnanna í grunnskólanum. Næst verður umfjöllun um 

barnaverndarlögin og lög um grunnskóla þar sem greint er frá ákvæðum í lögum er 

varða samstarf grunnskóla og barnaverndarnefnda. Einnig verður farið yfir þróun 

laganna frá fyrstu setningu þeirra hvað varðar samstarf. Sagt verður frá ákvæðum í 

lögum varðandi börn í tímabundnu fóstri þar sem samstarf varðandi þau börn þarf að 

vera milli grunnskóla, sem börnin sækja þegar þau eru komin í sveitarfélag 

fósturforeldranna, og barnaverndarnefndar í lögheimilissveitarfélagi barnanna. Að 

lokum er fjallað um samvinnu grunnskóla og barnaverndarnefnda, hvaða kenningar 

liggja að baki samstarfi og sagt verður frá eldri rannsóknum og þekkingu á þessu sviði.   

 Aðferðin sem notuð var við rannsóknina verður því næst kynnt og svo verða 

niðurstöður sýndar á myndrænan hátt. Í lokin verða svo umræður þar sem rannsóknin 

verður tengd beint við fræðilegt efni og túlkun rannsakanda á niðurstöðum. 



  

12 

1.2 Kynning á rannsóknarhugmynd 

Hugmyndin að rannsóknarefninu vaknaði vorið 2011 en rannsakandi hafði verið 

tvístígandi með ritgerðarefni í nokkurn tíma og óraunhæfar hugmyndir um 

rannsóknarefni. Um sama leyti fékk rannsakandi sumarvinnu hjá Barnavernd Reykjavíkur 

og var tjáð að ef hún réðist í rannsókn á málefnum sem tengdust barnaverndarnefnd þá 

mætti hún nota einhvern tíma í vinnu sinni til að fást við rannsóknina. Þetta auðveldaði 

rannsakanda valið og farið var á fund Anniar G. Haugen sem er leiðbeinandi og 

ábyrgðarmaður verkefnisins en hún nefndi hugmynd um að gera rannsókn á samstarfi 

grunnskóla og barnaverndarnefndar út frá sjónarhorni skólastjórnenda. Gyða 

Hjartardóttir, félagsþjónustufulltrúi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, hafði áhuga á 

að eiga samstarf um rannsóknina og er hún því aðstoðarleiðbeinandi. 

 Rannsakandi hefur mikinn áhuga á málefnum barna og unglinga og hefur unnið 

mikið með þann hóp í gegnum árin, sérstaklega eftir að hún byrjaði í náminu. 

Rannsakandi hefur bæði verið að vinna í grunnskóla og í sumarstarfi hjá Barnavernd 

Reykjavíkur og hefur því kynnst samskiptum barnaverndarnefndar og grunnskóla frá 

báðum sjónarhornum. Sem starfsmaður barnaverndarnefndar virðist rannsakanda að 

upplýsingar sem veita má grunnskóla séu mjög takmarkaðar. Ef 

barnaverndarstarfsmaður fær hins vegar leyfi fjölskyldu og barns til að tala um málefni 

þeirra innan grunnskólans getur hann gert það ef hann telur að það þjóni hagsmunum 

barnsins. Ekki vilja þó allir að persónulegar upplýsingar sem þá varða berist til 

grunnskólans og verður þá að virða þann rétt viðkomandi einstaklinga til ákvarðana í 

sínum eigin málefnum. Eftir að rannsakandi hefur hins vegar unnið í grunnskóla hefur 

hún upplifað bæði góða og slæma hluti varðandi samstarf við barnaverndarnefnd en 

grunnskólinn fær oft ekki nægjanlegar upplýsingar um þau mál sem eru til umfjöllunar 

hjá barnaverndarnefnd og eru jafnvel mikilvægar fyrir grunnskólann svo kennarar geti 

stutt betur við nemendur sína. Hins vegar eru góð dæmi til líka þar sem grunnskólinn er 

í nánu samstarfi við barnaverndarnefnd og málin leyst á farsælan hátt með samvinnu 

grunnskóla og barnaverndarnefndar. Í erlendum rannsóknum varðandi samstarf má sjá 

að víða er ákveðin togstreita milli grunnskóla og barnaverndarnefndar, bæði hvað 

varðar börn í fóstri og almenn mál, og er það einnig upplifun rannsakanda. En alltaf er 

hægt að koma auga á jákvæða þætti í samstarfinu. 
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1.3 Staða þekkingar á sviðinu  

Staða þekkingar á sviði barnaverndarstarfsmanna er töluverð og gerðar hafa verið 

ýmsar rannsóknir á mörgu sem tengist vinnu þeirra og starfsháttum. Einnig er mikla 

vitneskju að hafa um grunnskólastarf á Íslandi. Staða þekkingar á samvinnu milli 

barnaverndarnefndar og grunnskóla frá sjónarhorni skólastjórnenda er hins vegar ekki 

mikil en til er ein BA-ritgerð í félagsráðgjöf um svipað efni þar sem einkum var fjallað um 

trúnað barnaverndarstarfsmanna og hvort hann hefði áhrif á samstarf milli þessara 

tveggja stofnana. Fleiri nemarannsóknir hafa verið gerðar um samvinnu 

barnaverndarnefndar og grunnskóla á menntavísindasviði. Rannsakandi hefur fundið 

nokkrar erlendar greinar og rannsóknir um svipað efni og var meðal annars stuðst við 

þær við gerð spurningalistans. Ein rannsókn fjallaði til dæmis um það hvernig 

grunnskólar og barnaverndarnefndir gætu unnið betur saman en talið var að börn 

fengju ófullnægjandi aðstoð frá báðum þessum kerfum. Þeir aðilar sem tóku þátt í 

rannsókninni lýstu skoðunum sínum um kosti, galla og hvað mætti betur fara í 

samstarfinu. Það kom í ljós að þessi tvö kerfi voru viljug til að bæta samstarf en þurftu 

að losa sig við það vantraust sem ríkti þeirra á milli (Altshuler, 2003).   

1.4 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár og eiga þær að ná yfir þau atriði sem ætlunin er að 

fá svör við í rannsókninni:  

 Hvernig er samstarfi grunnskóla og barnaverndarnefnda háttað í dag? 

 Er þörf á breytingum? 

 Hvernig er samstarfið varðandi börn í tímabundnu fóstri? 

Ef rannsóknarspurningarnar eru skoðaðar nánar má sjá að fyrstu spurningunni er 

ætlað að svara því hvernig skólastjórnendum finnst samstarf þeirra við 

barnaverndarnefnd háttað í dag. Spurt er um þætti sem tengjast samvinnunni eins og 

tilkynningar grunnskóla til barnaverndarnefndar, upplýsingaflæði milli 

barnaverndanefnda og grunnskólans og hvernig tengsl grunnskólans eru við 

barnaverndarnefnd. 

 Næstu spurningu er ætlað að svara hvort skólastjórnendur vilja breyta 

samstarfinu á einhvern hátt. Þá er spurt hvort vilji sé fyrir breytingum og hvort vilji sé 
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fyrir því að auka samstarf auk þess sem skólastjórnendur fá tækifæri til að nefna dæmi 

um það sem þeim finnst vanta. Einnig er spurt um upplifun skólastjórnenda á viðhorfi 

starfsmanna grunnskólans til barnaverndarnefnda og barnaverndarnefnda til 

grunnskólans. 

 Síðustu spurningunni er ætlað að svara því hvernig samstarfið er varðandi börn í 

tímabundnu fóstri og hvort það sé á einhvern hátt öðruvísi en þegar börn sem ekki eru í 

fóstri eiga í hlut. Börn í tímabundnu fóstri þurfa oft að flytja til fósturforeldra í annað 

sveitarfélag og skipta því um grunnskóla. Barnaverndarnefnd í lögheimilissveitarfélagi 

barnsins á að sjá um málefni barnsins meðan á fóstrinu stendur en hægt er að biðja 

barnaverndarnefnd í því sveitarfélagi sem fósturforeldrarnir búa í að sjá um málefni 

barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Því er til dæmis fróðlegt að sjá hvort 

skólastjórnendur upplifa samstarfið við barnaverndarnefndir í öðrum sveitarfélögum á 

annan hátt. 

1.5 Tilgangur rannsóknarinnar og notagildi 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf skólastjórnenda til barnaverndarnefnda. 

Samkvæmt barnaverndarlögum eiga barnaverndarstarfsmenn að vera í sem bestu 

samstarfi við ýmsa aðila, þar á meðal grunnskólana, og þá er mikilvægt að fá að vita 

sjónarhorn skólastjórnenda og hvernig þeir meta þetta samstarf. 

Rannsakandi telur mikilvægt að gera þessa rannsókn til þess að geta mögulega 

bætt þjónustu við börn og fjölskyldur sem eru til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd. 

Mikilvægt er að þau kerfi sem eru í kringum barnið vinni vel saman og boðleiðir séu 

skýrar. Hægt yrði að nýta þessa rannsókn til þess að koma til móts við þarfir 

grunnskólans í þessum samskiptum ef það væri raunhæft. Börnin eru alla virka daga í 

grunnskólanum og starfsmenn hans þekkja börnin mjög vel. Rannsakandi telur þessa 

rannsókn vera mjög áhugaverða þar sem hún er gerð alfarið frá sjónarhorni 

samstarfsaðila barnaverndarnefndar og getur því einnig gefið vísbendingar um hvort 

einhverjar breytingar þurfi að verða á samskiptum barnaverndarnefnda við önnur kerfi í 

kringum börnin.  

 Þar sem margir þeirra, sem vinna í bæði grunnskólum og í barnaverndarnefndum 

auk annarra aðila sem tengjast þessum kerfum, hafa fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 
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það hvernig samstarf þessara kerfa sé, er mikilvægt að rannsaka hvernig viðkomandi 

aðilar upplifa þetta samstarf í raun og veru. Verkefnið er gert með faglegri, vísindalegri 

og viðurkenndri rannsókn þar sem innra og ytra réttmæti er eins hátt og mögulegt er. 

Útskýring á innra og ytra réttmæti má sjá í kaflanum um rannsóknarsnið. 

Rannsakandi vonar að rannsóknin eigi eftir að leiða til góðs varðandi samstarf 

grunnskóla og barnaverndarnefndar. Einnig er það von rannsakanda að upp komi 

hugmyndir að nýjum rannsóknum eða verkefnum eftir að vinnslu lýkur þar sem meðal 

annars er hægt að styðjast við sömu gögn. Rannsakandi vonar að niðurstöður skili sér til 

þeirra sem helst eiga hagsmuna að gæta í barnaverndarmálum en það eru börnin sjálf 

og foreldrar þeirra. 
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2 Starfsumhverfi barnaverndarnefndar og grunnskólans 

2.1 Félagsráðgjöf 

Félagráðgjöf er faggrein sem stuðlar að félagslegum breytingum, lausn vandamála í 

mannlegum samskiptum, valdeflingu fólks og aukinni vellíðan. Tengsl er eitt af 

lykilhugtökum í félagsráðgjöf þar sem mikilvægt er að félagsráðgjafar hafi þann 

hæfileika að geta tengst skjólstæðingum sínum sem og þeim þáttum í umhverfi þeirra 

sem skipta máli hverju sinni. Félagsráðgjafar vinna eftir siðareglum en þar kemur fram 

að félagsráðgjafi komi fram við einstaklinga af virðingu, heiðarleika og leitist við að 

byggja upp gagnkvæmt traust. Félagsráðgjafi upplýsir einstaklinginn um réttindi hans og 

virðir rétt hans til sjálfsákvörðunar og einkalífs (Farley, Smith og Boyl, 2006; Higham, 

2006; Landlæknisembættið, 2008). 

Meðal markmiða hjá félagsráðgjöfum er að auka félagslega færni fólks, bæði 

einstaklinga og hópa með því að leggja áherslu á félagsleg sambönd. Meginreglur um 

mannréttindi og félagslegt réttlæti eru grundvallaratriði í félagsráðgjöf. Gæta þarf 

trúnaðar í starfi félagsráðgjafa og einungis má rjúfa þagnarskyldu að lagaboði eða ef 

brýn nauðsyn krefur. Félagsráðgjafi skal upplýsa einstaklinga um trúnaðarskyldu, 

hvernig upplýsingaöflun fer fram og meðferð þeirra gagna sem félagsráðgjafi aflar um 

málefni einstaklinga við vinnslu máls. Félagsráðgjöf sem og aðrar fagstéttir verða að laga 

sig að breyttu samfélagi og breyttum félagslegum áhyggjuefnum (Farley, Smith og Boyle, 

2006; Higham, 2006; Landlæknisembættið, 2008).  

 Í félagsráðgjöf er leitast við að hjálpa fólki á þann hátt að það geti hjálpað sér 

sjálft. Margir telja að hlutverk félagsráðgjafa sé að laga þau vandamál sem til staðar eru 

hjá einstaklingum með einhverjum ákveðnum aðgerðum eða ráðum án þess að 

einstaklingarnir þurfi að taka þátt. Þessu er ekki þannig háttað heldur aðstoðar 

félagsráðgjafinn fólk við að koma auga á hæfni þeirra einstaklinga sem verið er að vinna 

með til þess að koma með lausnir á sínum eigin vandamálum og ráða fram úr þeim 

sjálfir (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

 Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að félagsráðgjafinn þarf að hafa faglega 

heildarsýn að leiðarljósi og byggja á fræðilegum kenningum og rannsóknum og fylgjast 

þarf með nýjungum í starfi. Mikilvægt er að félagsráðgjafi vinni að því að skapa traust 
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almennings á félagsráðgjöf og faglegri hæfni félagsráðgjafa. Félagsráðgjafi virðir hæfni, 

skyldur og ábyrgð annarra fagstétta ásamt því að treysta annarri fagþekkingu þegar það 

á við. Komi upp ágreiningur skal félagsráðgjafi leitast við að miðla málum þannig að 

hagsmunir skjólstæðingsins séu ávallt í fyrirrúmi (Landlæknisembættið, 2008). 

2.2 Starf barnaverndarnefnda 

Rammann að starfi í barnavernd er að finna í barnaverndarlögum og í þeim sem nú eru í 

gildi (nr. 80/2002) er meðal annars að finna ákvæði um hlutverk og skyldur 

barnaverndaryfirvalda og starfsmanna þeirra (Anni G. Haugen, 2008). Þar kemur fram 

að til barnaverndaryfirvalda teljast velferðarráðuneytið, Barnaverndarstofa, kærunefnd 

barnaverndarmála og barnaverndarnefndir. Hlutverk velferðarráðuneytisins er að bera 

ábyrgð á stefnumótun í barnavernd og hafa eftirlit með starfi Barnaverndarstofu. 

Hlutverk Barnaverndarstofu er meðal annars það að hafa eftirlit með störfum 

barnaverndarnefnda auk þess sem hún er ráðuneytinu til ráðgjafar um stefnumótun. 

Hlutverk kærunefndar er að úrskurða um þau mál sem barnaverndarnefndir skjóta til 

hennar og er úrskurðum kærunefndar ekki skotið til æðra stjórnvalds. Hlutverk 

barnaverndarnefnda er meðal annars það að hafa eftirlit með aðbúnaði barna, hátterni 

og uppeldisskilyrðum þeirra auk þess að beita þeim úrræðum sem heppilegust þykja 

hverju sinni með velferð og hagsmuni barnsins að leiðarljósi (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).  

Í barnaverndarnefndum situr fólk sem sveitarstjórn kýs. Hlutverk 

barnaverndarnefnda er að hafa eftirlit með aðbúnaði barna og meta sem fyrst þarfir 

þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eða eigi í 

alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Barnaverndarnefnd skal beita þeim úrræðum sem 

eiga við hverju sinni með hagsmuni barnanna að leiðarljósi auk þess að sinna öðrum 

verkefnum sem barnaverndarnefnd eru falin. Barnaverndarnefndir ráða til sín sérhæft 

starfslið og er hið daglega starf í höndum starfsmanna barnaverndarnefndanna. 

Starfsmenn barnaverndarnefnda hafa heimild til að sjá um könnun og meðferð máls og 

getur barnaverndarnefnd gefið starfsmönnum sínum leyfi til þess að taka einstakar 

ákvarðanir, til dæmis varðandi þá þætti sem nefndir eru hér að framan. 

Barnaverndarnefnd getur hins vegar ekki veitt starfsmönnum umboð til að taka 

ákvarðanir sem fela í sér þvingun. Barnaverndarnefnd tekur stærstu ákvarðanirnar en 
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kemur ekki beint að vinnslu málsins eða hefur bein samskipti við skjólstæðinga 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þar sem samstarf barnaverndarnefndar við 

grunnskólann fer oftast í gegnum starfsmenn, sem vinna að málsmeðferð í umboði 

nefndanna, verður fjallað hér eftir um barnaverndarstarfsmenn í því samhengi. Einnig 

verður á einhverjum stöðum fjallað um barnaverndarnefndir þar sem það á við. 

 Í öllu barnaverndarstarfi þarf að hafa í huga að aðaláherslan er lögð á það að 

tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og 

þroska í hættu fái þá aðstoð sem þau þurfa (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það þarf að 

koma fram við þau eins og einstaklinga sem eiga sinn rétt. Huga þarf að vinnu með 

foreldrum en samvinna við foreldra og börn er talin forsenda þess að takist að vinna að 

breytingum á umönnun og aðbúnaði barna. Það fer eftir ástæðu barnaverndarafskipta 

af málefnum barns hvernig vinnan með foreldrum fer fram. Samhliða þessu þarf að 

velta fyrir sér samvinnu við aðra fagaðila sem tengjast börnunum á einhvern hátt þar 

sem margir koma oft að málefnum barns og vinna barnaverndarstarfsmenn oft í 

þverfaglegri vinnu með öðrum sérfræðingum. Barnaverndarstarfsmaður er háður því að 

fá upplýsingar frá öðrum fagaðilum um hagi barna þó svo að ekki sé um beina samvinnu 

að ræða (Anni G. Haugen, 2007; Munro, 2007). 

 Barnaverndarstarfsmaður þarf að hafa margþætta þekkingu, hann þarf að þekkja 

sínar eigin tilfinningar, viðhorf og fordóma. Mikilvægt er að hann geti horft á sársauka, 

vanlíðan, vangetu og ofbeldi, sem oft er að finna í þessu starfi, án þess að láta 

tilfinningar buga sig eða stjórna því á hvern hátt unnið er. Barnaverndarstarfsmenn 

þurfa að hafa þroskaða dómgreind, mikla þekkingu á sínu sviði og færni í faglegri 

félagsráðgjöf. Þeir þurfa ekki bara að hafa þá formlegu þekkingu sem tengist menntun 

heldur er ekki síður mikilvægt að hafa hina óformlegu og persónulegu þekkingu. Hér er 

meðal annars átt við að barnaverndarstarfsmaður þurfi að hafa eiginleika til þess að 

setja sig í spor einstaklinga sem verið er að vinna með svo að hann geti áttað sig betur á 

aðstæðum. Félagsráðgjafar þurfa að geta nýtt faglega þekkingu á uppbyggilegan hátt 

þannig að allir þeir sem tengjast málinu njóti virðingar (Anni G. Haugen, 2008; Farley, 

Smith og Boyle, 2006). 

Leggja þarf áherslu á heildarsýn í barnaverndarstarfi en með því er átt við að 

horft er á einstaklinginn út frá því umhverfi sem hann er í, til dæmis í grunnskóla. Einnig 
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er mikilvægt að halda yfirsýn yfir málið og vera í samstarfi við fjölskylduna og 

samstarfsaðila eftir því sem nauðsyn krefur (Anni G. Haugen, 2008; Farley, Smith og 

Boyle, 2006). 

Barnaverndarstarfsmenn kanna málefni þeirra barna sem þeim berast 

tilkynningar um eða óskað er aðstoðar fyrir og meta hvort málefni þeirra verði tekin til 

meðferðar. Barnaverndaryfirvöld þurfa, samkvæmt barnaverndarlögum, að geta boðið 

upp á úrræði og þjónustu fyrir börn og foreldra þeirra. Barnaverndarvinna getur verið 

flókin og erfið og hún felur oft í sér óvissu og tvíræðni. Forspár um framtíð velferðar 

barna eru ófullkomnar og það er engin ein rétt leið til þess að halda jafnvægi á milli 

réttinda foreldra og barna. Almenningur krefst þess að barnaverndarstarfsmenn séu 

fagmenn og standi vörð um réttindi barna. Þrátt fyrir þetta er starfið fjölbreytt og 

krefjandi og oft og tíðum gefandi og skemmtilegt (Farley, Smith og Boyle, 2006; Munro, 

2008). 

2.2.1 Starfsmenn barnaverndarnefnda á Íslandi 

Mismunandi er eftir sveitarfélögum hvaða fagfólk vinnur í umboði barnaverndarnefndar 

og hversu margir. Flestir vinna hjá Barnavernd Reykjavíkur eða um 29 manns 

(upplýsingar frá árinu 2009). Í smærri sveitarfélögum er barnaverndarnefndin og 

félagsþjónustan ekki aðskilin eins og til dæmis í Reykjavík og vinna sömu aðilar þá bæði 

sem barnaverndarstarfsmenn og í félagsþjónustu. Alls er um að ræða 30 

barnaverndarnefndir á öllu landinu árið 2009 og voru starfsmenn þeirra 116. Í ársskýrslu 

Barnaverndarstofu má sjá að það fer að einhverju leyti eftir því hversu mörg börn eru 

með lögheimili á svæðinu, sem barnaverndarnefnd hefur umráð yfir, hversu margir 

barnaverndarstarfsmenn eru í vinnu á hverjum stað (Barnaverndarstofa, 2000; 

Barnaverndarstofa, 2011a).  

Ætla má að félagsráðgjafar séu meirihluti starfsmanna barnaverndarnefnda. 

Rannsókn sem Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2005) gerði um skilgreiningar 

barnaverndarstarfsmanna á hugtakinu barnavernd gaf til kynna að meirihluti 

barnaverndarstarfsmanna væru félagsráðgjafar. Á þeim tíma unnu um 90 

barnaverndarstarfsmenn í umboði barnaverndarnefnda og var svarhlutfall 53%. Af 48 

barnaverndarstarfsmönnum sem svöruðu voru 31 félagsráðgjafi eða um 65%. Annað 

sem gæti gefið til kynna fjölda félagsráðgjafa í barnavernd er að félagsráðgjöf er eina 
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faggreinin þar sem skylda er að hafa lokið námsáfanga við Háskóla Íslands sem tengist 

beinlínis vinnu í barnaverndarnefnd (Háskóli Íslands, e.d.).  

 Hinn 5. desember 2008 var stofnuð fagdeild félagsráðgjafa í barnavernd. Í 

stjórninni sitja sjö manns en hún samanstendur af formanni, varaformanni, ritara, 

tveimur meðstjórnendum og tveimur varamönnum. Stofnfélagar auk stjórnar voru 21 

talsins. Á vefsíðu félagsráðgjafafélagsins eru allir félagsráðgjafar sem starfa hjá 

barnaverndarnefnd hvattir til að sækja um aðild að félaginu (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.) Markmið fagdeildarinnar er að stuðla að framhaldsmenntun, símenntun og 

rannsóknum í félagsráðgjöf á sviði barnaverndar, efla samskipti milli félagsráðgjafa í 

barnavernd, fylgjast með nýjungum, auka fræðslu og forvarnastarf í þágu barnaverndar 

og auka þekkingu almennings á barnavernd með því að gera starfið sýnilegra 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

2.3 Hlutverk grunnskólans 

Sveitarfélög hafa frá árinu 1996 borið ábyrgð á skólahaldi og framkvæmd 

grunnskólalaga og er þeim skylt að sjá öllum börnum í sínu sveitarfélagi fyrir viðeigandi 

námstækifærum. Menntamálaráðherra hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þau 

skilyrði sem þeim ber að mæta samkvæmt lögum, reglugerðum og aðalnámskrá (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Þar sem grunnskólinn er skyldunám er hverju sveitarfélagi skylt 

að sjá öllum börnum á aldrinum 6–16 ára fyrir skólavist sem eiga lögheimili í viðkomandi 

sveitarfélagi. Foreldrar og forráðamenn bera frumábyrgð á uppeldi og menntun barna 

sinna en hlutur skólans felst í því að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og að taka 

þátt í félagslegri mótun þeirra. Til þess að þetta sameiginlega verkefni heimila og skóla 

verði sem árangursríkast þurfa að myndast náin tengsl, gagnkvæmt traust, samábyrgð 

og samvinna milli forráðamanna barnanna og grunnskólans. Skólasamfélagið 

samanstendur af starfsfólki skólans, foreldrum og forráðamönnum og nemendunum 

sjálfum og lögð er áhersla á að allir þessir aðilar komi saman að stefnumótun um námið 

sjálft og andlega og félagslega vellíðan nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

2.3.1 Hlutverk kennarans 

Esteve (2000) heldur því fram að hlutverk kennarans hafi breyst mikið á síðustu 20 

árum. Ástæðuna segir hann vera þær hröðu þjóðfélagsbreytingar sem orðið hafa í 
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heiminum. Upp hafa komið ákveðin vandamál sem rekja má til tæknilegra, félagslegra 

og siðferðilegra breytinga og til þess að vinna bug á þessum vandamálum þurfa að koma 

ný viðmið og gildi í kennsluna og endurmenntun verður að vera í boði. Kennarar dagsins 

í dag hafa fengið meiri ábyrgð en áður og beinist hún ekki eingöngu að menntun 

nemendanna heldur einnig öðrum þáttum í lífi þeirra (Esteve, 2000). Eins og sjá má í 

aðalnámskrá grunnskóla og í lögum um grunnskóla er starfsfólki grunnskólans skylt að 

mennta öll börn á árangursríkan hátt og haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Kennarar þjóna mikilvægu styðjandi hlutverki við nemendur auk almennrar 

kennslu. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir meðal annars að hlutverk 

grunnskólans sé að stuðla að þátttöku nemenda í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Samkvæmt erlendum fræðimönnum 

sér umsjónarkennari um að fylgjast með þroska, líðan og velferð nemenda sinna og 

aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál. Kennarar geta meðal annars verið 

bandamenn eða trúnaðarmenn þeirra barna sem líður af einhverjum ástæðum ekki vel 

eða ábyrgðaraðilar sem tryggja það að barnið fái viðeigandi aðstoð þegar áhyggjur 

kennarans fara yfir ákveðið mark eins og til dæmis með því að tilkynna um málefni 

barnsins til barnaverndarnefndar. Þeir geta veitt börnum stuðning til þess að þróa með 

sér áhugamál og sjálfstraust í gegnum námið. Kennarar og grunnskólinn geta einnig 

aðstoðað nemendur við að takast á við missi eða misnotkun af einhverju tagi. 

Nútímasamfélag krefst þess að kennarar hafi þekkingu á því að vinna með börnum sem 

eru vanrækt, beitt ofbeldi eða stofna lífi sínu eða heilsu í hættu á einhvern hátt. 

Kennarar hafa það mikilvæga hlutverk að standa vörð um velferð nemenda sinna og 

hafa sjálfir töluverð áhrif á hegðun nemandans vegna náinna tengsla þeirra þar sem 

kennarar verja stórum hluta tíma síns í samskipti við nemendur og öfugt (Gilligan, 2003; 

Sadovnik, Cookson og Semel, 2001; Walls og Farrell, 2008). 

Kennarar þurfa að fá þjálfun í því hvernig þeir eiga að meðhöndla þær 

upplýsingar sem þeir gætu mögulega fengið frá nemendum um óviðunandi 

uppeldisskilyrði þeirra. Mikilvægt er að kennari haldi ró sinni þegar börn ræða opinskátt 

um sín mál við hann og láti börnin ekki sjá að hann sé í uppnámi. Kennarar þurfa einnig 
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þjálfun í því að sjá merki um það hjá nemendum að ekki sé allt með felldu og hvernig 

bregðast skuli við því. Í öllum grunnskólum þarf að vera skýrt hver sér um þau mál sem 

tengjast inn í barnaverndarnefnd (Webb og Vulliamy, 2001). 

2.3.2 Forvarnastarf í grunnskólum og stuðningur við börn í vanda  

Allir grunnskólar eiga, samkvæmt lögum um grunnskóla, að koma sér upp 

forvarnaráætlun sem birt er í skólanámskrá. Í henni skal fjallað um áætlun grunnskólans 

í fíknivörnum, þar með talið áfengis- og tóbaksvörnum. Þar skal einnig fjallað um 

mögulegar varnir gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi og með hvaða hætti 

skólasamfélagið hyggst bregðast við ef mál af því tagi koma upp í skólanum. Áætlun um 

einelti verður að vera til staðar í öllum grunnskólum, vinnulag og hverjir innan 

grunnskólans vinna þau mál. Kynna skal forvarnaráætlun öllum aðilum 

skólasamfélagsins en eins og áður segir þá eru það starfsfólk skólans, foreldrar og 

forráðamenn og nemendur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í 40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að skólastjórnendur eigi að stofna 

nemendaverndarráð til að samræma störf þeirra sem sjá um málefni einstakra nemenda 

varðandi námsaðstoð, sérfræðiþjónustu og heilsugæslu. Nemendaverndarráð er 

vettvangur starfsfólks skólans til þess að ræða um málefni einstakra barna sem það 

hefur áhyggjur af (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í reglugerð um sérfræðiþjónustu 

leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum kemur fram að skólastjóri eigi 

að samræma hlutverk þeirra sem sjá um málefni einstakra nemenda. 

Nemendaverndarráðið skal stuðla að því að hafa samráð við félagsþjónustu 

sveitarfélaga eða barnaverndarnefndir þegar það á við (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Reglugerð um sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010). 

 Samkvæmt fyrrnefndri reglugerð skipar skólastjóri nemendaverndarráð til eins 

árs í senn og er ábyrgur fyrir starfinu og hann eða fulltrúi hans stýrir starfi 

nemendaverndarráðs. Þeir sem eiga sæti í nemendaverndarráði eru meðal annars 

skólastjóri eða fulltrúi hans, umsjónaraðili kennslu nemenda með sérþarfir, náms- og 

starfsráðgjafi og fulltrúi sérfræðiþjónustu sveitarfélags en það getur til dæmis verið 

skólahjúkrun eða skólasálfræðingur sem sjá meðal annars um greiningar. Fulltrúi frá 

barnaverndaryfirvöldum og félagsþjónustu sveitarfélags getur tekið þátt í starfi 
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nemendaverndarráðs þegar tilefni er til. Ástæða þess að málum er vísað til 

nemandaverndarráðs getur til dæmis verið sú að nemandi fái ekki fullnægjandi aðstoð 

vegna fötlunar, sjúkdóms eða námslegra, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika. 

Foreldrar eru alltaf látnir vita ef málefnum barna þeirra er vísað til nemendaverndarráðs 

og leitað eftir samstarfi þeirra við lausn mála. Eftir að nauðsynlegum upplýsingum hefur 

verið aflað og ákvörðun tekin getur skólastjóri falið aðilum innan ráðsins að fylgja 

málinu eftir. Þeim sem sitja í nemendaverndarráði er skylt að fara með 

persónuupplýsingar í samræmi við fyrirmæli um þagnarskyldu og gildandi lög um 

persónuvernd. Þagnarskylda þessi nær ekki til atvika sem lögum samkvæmt ber að 

tilkynna til barnaverndarnefnda (Reglugerð um sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010).  

2.3.3 Samstarf skóla og foreldra 

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að samstarf ríki á milli grunnskóla og 

foreldra og eru helstu ástæður þess nokkrar. Þar sem þjóðfélagið er í stöðugri þróun 

hafa breytingar sem orðið hafa samhliða því í samfélaginu víðtæk áhrif á stöðu og þarfir 

fjölskyldunnar. Líta verður til allra þátta í umhverfi barnsins til að hægt sé að stuðla að 

þroska þess sem einstaklings og nýts þjóðfélagsþegns og hugsanlega er þörf á 

breytingum á skólakerfinu í heild svo það geti skilað hæfum einstaklingum út í nýtt og 

breytt þjóðfélag frá því sem áður var. Aukin krafa er um að skólakerfið verði þannig að 

öll börn skipti máli og eiga þau að fá besta stuðning og aðstöðu sem völ er á til þess að 

ná árangri og líða vel (Nanna Kristín Christiansen, 2010). 

 Til þess að börn nái árangri og líði vel þurfa hinir fullorðnu, til dæmis foreldrar og 

kennarar, að koma til aðstoðar, enda hafa þeir mest áhrif á velferð þess og bera einnig 

ábyrgð á henni. Þess vegna ætti samstarf þeirra aðila sem vilja stuðla að bættum kjörum 

barna að vera mikið kappsmál. Slíkt samstarf þar að vinna á markvissan og skipulagðan 

hátt. Til þess að öllum börnum verði tryggð góð menntun og uppeldi þarf fullorðna 

fólkið í kringum þau að vera sér meðvitað um hlutverk sín og ábyrgð (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010). Það er hlutverk skólastjórnenda og umsjónarkennara að sjá um að 

slíkt samstarf eigi sér stað. Kennarar reyna í starfi sínu að hvetja foreldra til þess að hafa 

frumkvæði varðandi samstarf og gert er ráð fyrir því að foreldrar og forráðamenn taki 

þátt í mótun skólasamfélagsins (Menntamálaráðuneytið, 2006).  
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2.4 Barnaverndarlög  

Til þess að gera sér betur grein fyrir starfi barnaverndarnefnda er nauðsynlegt að skoða 

barnaverndarlögin. Skoðuð verða sérstaklega þau ákvæði sem tengjast samvinnu við 

aðrar stofnanir eins og til dæmis grunnskóla. Einnig verður skoðuð þróun laganna frá því 

þau voru sett árið 1932. Byrjað verður á því að skoða núverandi löggjöf um barnavernd 

frá 2002 ásamt þeim breytingum sem gerðar voru árið 2011. 

2.4.1 Ákvæði barnaverndarlaga varðandi samstarf 

Eins og kemur fram í 2. gr. barnaverndarlaga er helsta markmið þeirra það að tryggja að 

þau börn sem búa við óviðunandi uppeldisskilyrði eða stofna heilsu sinni og þroska í 

hættu fái viðunandi aðstoð. Til þess að ná þessum markmiðum er reynt að styrkja 

fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu.  Í 4. gr. laganna koma fram meginreglur 

barnaverndarstarfs og má þar nefna að beita skuli þeim úrræðum sem barninu er fyrir 

bestu og hagsmunir þess eiga ávallt að vera í fyrirrúmi. Starfsmenn eiga að taka tillit til 

sjónarmiða og óska barnanna sjálfra eftir aldri þeirra og þroska og leitað skal eftir því að 

vera í góðri samvinnu við foreldra og börn og sýna þeim nærgætni og virðingu. Í störfum 

sínum skulu barnaverndaryfirvöld leitast við að hafa góða samvinnu sín á milli sem og 

við aðrar stofnanir sem fjalla um málefni barna. Að lokum segir að allir þeir sem vinna 

að barnavernd skuli gæta fyllsta trúnaðar um hagi barna, foreldra og annarra sem þeir 

hafa afskipti af (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Í fjórða kafla barnaverndarlaga er fjallað um tilkynningaskyldu til 

barnaverndarnefnda. Í 17. gr. laganna segir að þeim, sem vinna á einhvern hátt með 

börnum eða hafa afskipti af málefnum barna, beri skylda til þess að tilkynna 

barnaverndarnefnd ef grunur leikur á að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði 

fyrir áreitni eða ofbeldi eða ef barn stefnir heilsu sinni og þroska í hættu. 

Skólastjórnendur og kennarar eru meðal annars sérstaklega nefndir í greininni. Þessi 

grein um tilkynningarskyldu gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um 

þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta eins og til dæmis grunnskólanna. Í 19. gr. 

barnaverndarlaga kemur fram að samkvæmt 17. gr. er aðilum óheimilt að tilkynna undir 

nafnleynd, til dæmis grunnskólum, en það þýðir að þeir einstaklingar sem tilkynnt er um 

fá að vita að grunnskólinn hafi tilkynnt um málefni þeirra (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 
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20. gr. barnaverndarlaganna kveður á um samstarf við barnaverndaryfirvöld. Þar 

segir að þeir sem vinna á einhvern  hátt með börnum eða í tengslum við börn er skylt að 

vera í samstarfi við barnaverndaryfirvöld og þar á móti eiga barnaverndaryfirvöld að 

leitast við að eiga gott samstarf við þessa sömu aðila. Í 44. gr. laganna er kveðið á um 

upplýsingarskyldu gagnvart barnaverndarnefnd. Eftir að barnaverndarnefnd hefur tekið 

ákvörðun um að hefja könnun máls er aðilum, sem vinna með börnum og að 

hagsmunum þeirra, til dæmis grunnskólum, skylt að láta af hendi upplýsingar ef 

barnaverndarnefnd óskar eftir þeim, um barn og foreldra þess ef upplýsingarnar geta 

haft áhrif á úrlausn málsins. Þessi skylda gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna 

um þagnarskyldu einstakra starfsstétta (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Í 6. kafla barnaverndarlaga er meðal annars fjallað um áætlun um meðferð máls. 

Í 23. gr. segir að þegar mál hefur verið nægjanlega kannað beri að semja greinargerð þar 

sem fram komi hvaða úrbóta sé þörf og settar fram tillögur að heppilegum úrræðum. 

Áætlunina skal gera í samvinnu við foreldra og barn sem náð hefur 15 ára aldri ef unnt 

er. Samráð á að hafa við yngri börn eftir því sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til. 

Barnaverndarnefnd á að meta þörf á samstarfi við aðra aðila, við gerð og framkvæmd 

áætlunarinnar og leitast við að koma því samstarfi á í samvinnu við foreldra 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Lögum um barnavernd var breytt árið 2011 þar sem 

breytingar voru meðal annars gerðar á 23. gr. þeirra þannig að lögð er meiri áhersla á að 

barnaverndarstarfsmenn leiti eftir samþykki foreldra til þess að barnaverndarnefnd geti 

haft samráð við aðila sem tengjast barninu á einhvern hátt um gerð og framkvæmd 

áætlunar. Er þá átt við þá aðila sem vinna að hagsmunum barnanna, þar á meðal 

grunnskólar. Barnaverndarnefnd er nú heimilt samkvæmt 26. gr. að láta aðilum, sem 

vinna að hagsmunum barna, í té upplýsingar um líðan barns eða meðferð máls ef það er 

talið nauðsynlegt út frá hagsmunum barnsins. Til þess að svo megi verða þarf 

barnaverndarnefnd að úrskurða um það. Einnig segir að barnaverndarnefnd eigi nú að 

auka þjónustu við tilkynnendur með því að láta vita að tilkynning hafi borist 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

2.4.2 Tímabundið fóstur 

Samkvæmt 65. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er talað um fóstur þegar 

barnaverndarnefnd felur fósturforeldrum forsjá eða umsjá barns. Ástæður þess geta 
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verið margvíslegar. Huga þarf að fósturráðstöfunum meðal annars þegar foreldrar barns 

sem fara með forsjá þess afsala sér forsjá til barnaverndarnefndar eða samþykkja fóstur. 

Einnig þarf að huga að fóstri þegar barn er forsjárlaust vegna til dæmis andláts foreldra 

eða ekki næst til foreldris af einhverjum ástæðum og ef foreldrar hafa verið sviptir forsjá 

af einhverjum ástæðum (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Í 25. gr. laganna segir að fóstur eigi ekki að vara lengur en þörf krefur. Þegar barn 

er í tímabundnu fóstri er markmiðið ávallt að bæta úr því ástandi sem varð tilefni 

fóstursins innan skamms tíma þannig að barnið geti snúið heim að nýju. Í tímabundnu 

fóstri er algengast að barnið sé með lögheimili hjá forsjáraðilum í því sveitarfélagi sem 

ráðstafaði barninu í fóstur, og ber þá sveitarfélagið allan kostnað af fóstri barnsins, þar á 

meðal skólagöngu barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, e.d.a). 

Samið er um greiðslur til fósturforeldra í fóstursamningi og annan kostnað en reynt er 

að vanda til verka varðandi greiðslur svo ekki komi upp ágreiningur síðar vegna 

kostnaðar af framfærslu barns (Þingskjal 403, 2001–2002). 

 Samkvæmt 15. gr. laga um barnavernd nr. 80/2002 segir að ef 

barnaverndarnefnd ráðstafar barni í fóstur í annað umdæmi eigi sú barnaverndarnefnd 

sem ráðstafaði barninu í fóstur að halda utan um málið. Hún getur hins vegar farið fram 

á að barnaverndarnefnd í því umdæmi sem barnið dvelur í haldi utan um málið meðan á 

fóstrinu stendur. Í 70. gr. laganna um réttindi barns í fóstri segir að barnaverndarnefnd 

sem ráðstafar barninu í fóstur skuli veita barninu nauðsynlegan stuðning meðan á 

fóstrinu stendur (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Í lögum um grunnskóla kemur fram að sveitarfélögum beri skylda til að 

skólaskyld börn sem hefur verið ráðstafað í fóstur njóti skólavistar í því sveitarfélagi sem 

fósturforeldrar eiga lögheimili. Einnig segir að áður en barni er ráðstafað í fóstur skuli 

kanna aðstæður í samráði við grunnskólann á viðkomandi stað og leggja mat á getu og 

möguleika viðkomandi grunnskóla til þess að koma til móts við þarfir barnsins (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

2.4.3 Þróun barnaverndarlaga á ákvæðum varðandi samstarf 

Fyrstu lög um barnavernd á Íslandi voru sett árið 1932. Í 1. gr. barnaverndarlaga nr. 

43/1932 segir að innan kaupstaða eigi að vera starfandi barnaverndarnefnd en utan 
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kaupstaða vinni skólanefndir störf barnaverndarnefnda og hafi því réttindi 

barnaverndarnefndar og skyldur. Í 6. gr. laganna er hlutverki nefndarinnar lýst en það 

felst meðal annars í því að hafa eftirlit með uppeldi barna 16 ára og yngri. Hún hefur 

eftirlit með barnahælum og dagheimilum og útvegar þeim börnum sem þurfa þykir, í 

samráði við foreldra eða aðra forráðamenn eða sveitarstjórn, samastað um lengri eða 

skemmri tíma. Í 7. gr. laganna er kveðið á um þagnarskyldu nefndarmanna gagnvart 

almenningi og í 15. gr. þeirra kemur fram að hverjum þeim, sem er kunnugt um börn 

sem búi við einhverskonar vanda, sé skylt að tilkynna það nefndinni tafarlaust (Lög um 

barnavernd nr. 43/1932). 

 Í 2. kafla laga um barnavernd nr. 43/1932 eru ákvæði um barnaverndarráð sem 

hefur eftirlit með öllum nefndum landsins. Í 19. gr. laganna kemur fram að í 

barnaverndarráði eru þrír menn. Einn er skipaður samkvæmt tillögu Prestafélags Íslands, 

einn samkvæmt tillögu Kennarafélags Íslands og kennslumálaráðherra tilnefnir einn og 

er hann formaður. Hér má sjá að þeir sem störfuðu við kennslu og skyldar greinar höfðu 

sterka stöðu í barnaverndarráði (Lög um barnavernd nr. 43/1932). 

Í þessum lögum eru engin ákvæði um samstarf við aðrar stofnanir eins og til 

dæmis grunnskóla. Í lögunum er lítil áhersla lögð á samstarf við foreldra og ekkert segir 

til um að samstarf verði haft við barnið sjálft. Í 17. gr. kemur fram að nefndirnar eiga að 

styðja hver aðra og vinna saman (Lög um barnavernd nr. 43/1932). 

Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 kemur fram að 

barnaverndarnefndir og skólanefndir geta ráðið til sín fulltrúa sem sjá um dagleg störf í 

umboði nefndarinnar, og er það breyting frá lögunum frá 1932. Í lögum þessum kemur 

fyrst fram ákvæði um samstarf barnaverndarnefnda og grunnskóla. Í 18. gr. laganna er 

kveðið á um tilkynningarskyldu opinberra starfsmanna og eru þar nefndir meðal annars 

kennarar. Þeim er skylt að fylgjast með aðbúnaði og uppeldi barna og ungmenna og 

hafa náið samstarf við barnaverndarnefndir. Í 21. gr. kemur fram að barnaverndarnefnd 

eigi að hafa stöðugt samband við aðila sem stöðu sinnar vegna öðlast vitneskju um þessi 

efni. Í 28. gr. laganna kemur fram að ef hegðun barns sé ábótavant skuli 

barnaverndarnefnd ráðgast við kennara um betrun á hegðun þess (Lög um vernd barna 

og ungmenna nr. 29/1947). 
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Í 2. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 kemur fram að 

Menntamálaráðuneytið fari með yfirstjórn barnaverndarmála, eins og í eldri lögum, og 

þeir sem sjá um starfið eru barnaverndarnefndir og barnaverndarráð. Hér er 

skólanefndum ekki lengur ætlað að sjá um barnaverndarmál heldur er skylda að hafa 

starfandi barnaverndarnefnd í umdæmunum. Þar kemur einnig fram að 

barnaverndarnefndir og barnaverndarráð skuli leita samvinnu við meðal annars skóla og 

aðra sem fjalla um málefni barna og ungmenna. Í 16. gr. laganna kemur fram að við 

úrlausn barnaverndarmáls skuli aflað upplýsinga um hagi barnsins eða ungmennisins, 

meðal annars um skólagöngu þess (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966). 

Í 2. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 kemur fram að yfirstjórn 

barnaverndarmála flytjist til félagsmálaráðuneytisins og er ráðuneytið ásamt 

barnaverndarnefndum og barnaverndarráði nú nefnd barnaverndaryfirvöld. Í 13. gr. 

kemur fram tilkynningarskylda þeirra sem vinna á einhvern hátt með börnum eins og til 

dæmis kennarar og aðrir starfsmenn skóla. Þar kemur einnig fram að 

tilkynningarskyldan gengur framar ákvæðum laga um þagnarskyldu viðkomandi stétta. Í 

16. gr. laganna er kveðið á um samstarf við barnaverndarnefndir. Þar kemur fram að 

öllum þeim sem stöðu sinnar vegna hafi afskipti af börnum, eins og til dæmis skólum, sé 

skylt að stuðla að því að barnaverndarstarf komi að sem mestum notum og eiga þessir 

aðilar að hafa samvinnu við barnaverndaryfirvöld í því skyni.  Einnig kemur fram að 

barnaverndaryfirvöldum beri að vera í samstarfi við þessa aðila. Skólum er skylt að hafa 

náið samstarf við barnaverndarnefndir varðandi stuðning við börn og fjölskyldur þeirra 

sem standa höllum fæti félagslega. Gert var ráð fyrir að félagsmálaráðuneytið setti 

reglugerð um samvinnu barnaverndaryfirvalda við aðrar stofnanir í samráði við þau 

ráðuneyti sem viðkomandi stofnanir heyra undir, en sú reglugerð var aldrei sett (Lög um 

vernd barna og ungmenna nr. 58/1992). 

2.5 Lög um grunnskóla  

Skoðuð verða þau ákvæði laga um grunnskóla sem tengjast á einhvern hátt samstarfi 

þeirra við barnaverndarnefnd. Einnig verða skoðuð eldri lög, meðal annars fyrstu lög um 

grunnskóla frá 1907 svo hægt sé að sjá þróunina hvað varðar ákvæði laga um samstarf. 

Fróðlegt er að sjá lögin frá 1907 en þá var enn langt í það að fyrstu barnaverndarlögin 

væru sett. Skoðuð verða lög um fræðslu barna og ungmenna þar til lög um barnavernd 
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komu til sögunnar og einnig þau lög um fræðslu barna sem sett voru skömmu eftir að 

lög um barnavernd urðu að veruleika. Þannig má sjá þær breytingar sem orðið hafa. 

Einnig er áhugavert að sjá aðkomu skólanna að barnaverndarstarfi, meðal annars í 

tengslum við skólaráð sem sá um starfsemi barnaverndarnefnda á sumum stöðum. 

2.5.1 Ákvæði laga um grunnskóla varðandi samstarf 

Í 2. gr. laganna um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að starfshættir skólans skulu 

mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi og skal 

grunnskólinn haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að 

heilbrigði, þroska og menntun hvers og eins.  

Í 12. gr. laganna um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að starfsfólk skólans 

skuli gæta fyllstu þagmælsku í garð nemenda og fjölskyldna þeirra en eins og áður hefur 

komið fram er tilkynningarskylda samkvæmt barnaverndarlögum æðri þagnarskyldu. 

Samkvæmt 14. gr. laganna á kennari að leita úrbóta fyrir nemanda ef hegðun hans er 

verulega slæm. Verði ekki breyting til batnaðar skal leita til skólastjóra eða sérfróðra 

ráðgjafa skólans og tilkynna til barnaverndaryfirvalda. Í 19. gr. laganna segir að ef 

skólasókn barns sé verulega ábótavant, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður 

hamli, á skólastjóri að leita lausna og taka ákvörðun um úrbætur jafnframt því sem hann 

tilkynnir um málið til barnaverndaryfirvalda. Í 40. gr. segir að stuðla eigi að samráði við 

félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndaryfirvöld vegna málefna einstakra nemenda 

eftir því sem þurfa þykir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

2.5.2 Þróun laga um grunnskóla á ákvæðum varðandi samstarf 

Fyrstu lög um fræðslu barna voru sett árið 1907. Í 1. gr. laganna um fræðslu barna nr. 

59/1907 segir að heimilin sjálf, en þá er átt við foreldra eða forráðamenn, eigi að sjá um 

kennslu barna upp að 10 ára aldri og ef henni er ekki sinnt skal skólanefnd eða 

fræðslunefnd gera ráðstafanir til að börnunum verði komið fyrir annars staðar þar sem 

þau geti fengið nauðsynlega tilsögn. Í 6. gr. laganna kemur fram að ef foreldrar senda 

ekki börn sín í skóla varði það fjársektum. Fram kemur í 30. gr. laganna að skólanefnd 

hefur umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum héraðsins sem hún er skipuð 

fyrir.  
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Í 8. gr. laga um fræðslu barna nr. 94/1936 kemur fram að ef forráðamaður sinnir 

því ekki að barn stundi þá skólagöngu sem því ber skylda til varði það dagsektum. Sé um 

alvarlegt brot að ræða getur skólastjóri sent málið áfram til barnaverndarnefndar til 

frekari aðgerða.  

Í 7. gr. laga um fræðslu barna nr. 34/1946 kemur fram að ef barn mætir ekki í 

skóla skulu forráðamenn borga dagsektir. Ef heimilið á sannanlega sök á vanrækslunni 

má barnaverndarnefnd taka barnið af heimilinu og ráðstafa því utan þess.  

2.6 Samvinna grunnskóla og barnaverndarnefnda 

Sem manneskjur leitumst við alltaf eftir því að reyna að skilja það sem vinir okkar og 

samstarfsmenn eru að reyna að segja og gera. Búast má við misskilningi milli 

samstarfsaðila, sérstaklega milli samstarfsaðila sem tilheyra ekki sömu fagstétt, eins og 

til dæmis barnaverndarstarfsmanna og starfsfólks grunnskóla, og stafar þessi 

misskilningur aðallega af mismunandi þjálfun varðandi samvinnu og samstarf sem hver 

og ein stétt fær. Einnig hafa ólíkar stéttir mismunandi gildi og tilgang með vinnu sinni. 

Hins vegar eru báðar þessar fagstéttir að vinna að sama markmiði sem er að bæta 

aðstæður barna (Glenny og Roaf, 2008). 

Samstarf er hægt að skilgreina á þann hátt að tveir eða fleiri aðilar eigi sér 

sameiginlegt markmið sem báðir eða allir stefna að og taka ábyrgð á. Ein meginforsenda 

samstarfs má segja að sé gagnkvæmt traust og virðing auk þess sem samstarfsaðilarnir 

hafi sama skilning á aðstæðum sem um ræðir. Til að samstarf skili sem mestum árangri 

er mikilvægt að allir aðilar samstarfsins sjái sér hag í því (Menntamálaráðuneytið, 2006; 

Nanna Kristín Christiansen, 2010). Wulczyn, Smithgall og Chen (2009) benda á að flest 

börn sem tilkynnt er um til barnaverndarnefnda eru á skólaaldri, 4–17 ára gömul. Vegna 

þessa má segja að skólar og barnaverndarnefndir eigi sameiginlegra hagsmuna að gæta 

og verði að vinna saman til þess að standa vörð um hagsmuni barna. Hafa verður í huga 

að barnið sjálft er ekki hlutlaust viðfangsefni heldur er í auknum mæli lögð áhersla á að 

virða skoðanir þess og gefa því tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu og verður 

því að taka tillit til skoðana þess varðandi samstarf (Menntamálaráðuneytið, 2006; 

Nanna Kristín Christiansen, 2010). 
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 Í öllu barnaverndarstarfi er lögð rík áhersla á mikilvægi samvinnu. Að vernda 

börn frá skaða og að stuðla að velferð þeirra er sameiginleg ábyrgð þeirra einstaklinga 

sem vinna með börnum eða tengjast þeim á einhvern hátt og hvernig þeir vinna saman 

en krafan um samvinnu getur oft verið mótsagnakennd. Í lögum kemur meðal annars 

fram að barnaverndarnefnd eigi að tryggja öryggi og umönnun barns og einnig á nefndin 

að styðja barnið og fjölskyldu þess. Þessi hlutverk fela bæði í sér ákveðið eftirlit og 

stuðning auk þess sem undirstrikað er það vald sem nefndin hefur og ber að beita ef 

öryggi og aðbúnaði barns er ógnað. Þegar verið er að byggja upp samstarf þarf að ræða 

og skýra hvaða þætti er hægt að hafa samvinnu um og einnig þarf að undirstrika að 

samvinna á ætíð að snúast um hagsmuni barnsins. Þetta getur bæði átt við um samstarf 

barnaverndarnefndar og foreldra, grunnskóla og annarra samstarfsaðila 

(Barnaverndarstofa, 2006). 

Samstarfsaðilar eins og til dæmis barnaverndarnefnd og grunnskóli verða að 

ræða saman um helstu þætti samvinnunnar og vera sammála um í hverju hún eigi að 

felast, og hvert sé ábyrgðarsvið hvers og eins. Einnig er mikilvægt að gera grein fyrir 

trúnaðarskyldu barnaverndarstarfsmanna og hvers vegna ekki er hægt að gera 

samstarfsaðilum grein fyrir gangi máls. Barnaverndarstarfsmenn verða að segja 

grunnskólanum frá því að þeir geti einungis sagt frá gangi mála ef foreldrar og börn 

samþykki það. Barnaverndarstarfsmenn verða einnig að kynna sér helstu þætti í starfi 

samstarfsaðila, eins og til dæmis grunnskólanna, þannig að þeir þekki til styrkleika þeirra 

og möguleika til að veita stuðning (Barnaverndarstofa, 2006). Wulczyn, Smithgall og 

Chen (2009) nefna mögulegar úrbætur á samstarfi barnaverndarnefnda og grunnskóla 

og það styður það sem sagt hefur verið hér að framan um samstarf grunnskóla og 

barnaverndarnefnda. Talað er um mikilvægi þess að víðtækari stefnumótun verði sett 

varðandi þessi málefni. Ef barn er til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd verða starfsfólk 

grunnskólans og barnaverndarstarfsmenn að þekkja hlutverk hvers og eins til þess að 

stuðla að vellíðan barnsins. Rætt er um að grunnskólar og barnaverndaryfirvöld verði að 

koma sér upp sameiginlegri stefnuskrá til þess að geta unnið sem mest og best með 

þeim börnum sem þess þurfa og foreldrum þeirra. 

 Þeir sem vinna með börnum eru yfirleitt bundnir trúnaði um þær upplýsingar 

sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu um hagi barna og fjölskyldna þeirra. Eins og áður 
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hefur komið fram stendur tilkynningarskylda samkvæmt barnaverndarlögum framar 

trúnaðarskyldu þeirra sem vinna með börnum. Þar sem fáar tilkynningar berast 

barnaverndarnefndum frá skólum, eða um 10% af tilkynningum frá opinberum aðilum, 

er mikilvægt að ræða við starfsfólk um hvað það sé sem hindri það í að tilkynna mál til 

barnaverndarnefndar og reyna að finna lausn á því í sameiningu (Barnaverndarstofa, 

2006; Munro, 2007).    

Til þess að auðveldara sé fyrir starfsmenn grunnskóla að tilkynna mál til 

barnaverndarnefndar þurfa þeir að vita hvernig þeim beri að meðhöndla þær 

upplýsingar sem þeir fá frá börnunum og hvernig þeir eigi að senda þær frá sér. 

Starfsfólk grunnskólans þarf að ræða við börn, unglinga og foreldra þeirra um 

áhyggjuefnið ef ástæður eru þannig og leita eftir samþykki þeirra til þess að senda frá 

sér upplýsingar til barnaverndarnefndar svo hægt sé að koma barninu til aðstoðar. Það 

er hins vegar ekki skylda samkvæmt lögum að hafa samráð við foreldra og börn við að 

senda upplýsingar frá sér, heldur er alltaf hægt að tilkynna þó að foreldrar og börn viti 

ekki af því. Starfsfólk grunnskóla þarf að meta hvort það þjóni hagsmunum barnsins að 

ræða við foreldra og börn áður en upplýsingar eru sendar til barnaverndarnefndar. Ef 

starfsfólk grunnskóla fær til dæmis vitneskju um ofbeldi foreldra gagnvart börnum 

sínum er ekki alltaf æskilegt að ræða um það við foreldra fyrst þar sem það getur haft 

slæmar afleiðingar fyrir börnin og vinnslu málsins. Ef það væri gert gætu foreldrar 

hugsanlega beitt börn sín meira ofbeldi fyrir það að segja frá eða gætu fyrirbyggt það 

með einhverjum hætti að börnin segðu aftur frá ofbeldinu. Alltaf þarf að hugsa um 

hagsmuni barnsins þegar upplýsingar eru sendar frá grunnskóla til 

barnaverndarnefndar. Ef starfsmenn eru í vafa um hvað þeir eigi að gera varðandi 

áhyggjur sínar er unnt að leita upplýsinga hjá fagmönnum eins og til dæmis 

barnaverndarstarfsmönnum um hver næstu skref ættu að vera. Mikilvægt er að 

upplýsingar fari eingöngu til þeirra sem þurfa á þeim að halda og má þá til dæmis nefna 

að tilkynningar frá grunnskóla til barnaverndarnefndar eru trúnaðarmál sem aðrir eiga 

ekki að sjá. Alltaf þarf að vera rökstuðningur að baki þegar sendar eru upplýsingar um 

málefni barna (Barnaverndarstofa, 2006; Munro, 2007).  

Barnaverndarstarfsmenn þurfa að vera í samvinnu við aðra á öllum stigum máls 

hvort sem það eru foreldrar, börn eða þær stofnanir sem eru í kringum barnið eins og til 
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dæmis grunnskólinn. Markmiðið með samstarfinu getur verið mismunandi eftir því hvar 

málið er statt. Barnaverndarnefnd verður að fá tilkynningar um börn sem mögulega búa 

við óviðunandi aðstæður eða eru sjálfum sér hættuleg svo hægt sé að hafa afskipti af 

málinu. Samstarf verður að vera við könnun máls til að hægt sé að fá sem besta mynd af 

aðstæðum og stöðu barnsins og við gerð áætlana svo hægt sé að fá mynd af því hvað 

samstarfsaðilar geta gert til að styðja barnið. Einnig þarf samstarf að vera við beitingu 

úrræða svo hægt sé að sjá hvernig samstarfsaðilar styðja barnið og hvernig sá 

stuðningur reynist (Barnaverndarstofa, 2006). 

Ætla má að með samvinnu grunnskóla og barnaverndarnefndar verði gæði 

þjónustunnar við börnin og foreldra þeirra meiri og þá sérstaklega ef samstarfið er vel 

skilgreint og vel gengur í samvinnu. Ef samvinna væri ekki til staðar og hver væri að 

vinna í sínu horni gæti verið auðveld leið fyrir báðar stéttirnar að benda hvor á aðra ef 

markmið með vinnu með barni og foreldrum þess hefur mistekist. Þegar gott samband 

myndast milli starfsfólks grunnskóla og barnaverndarstarfsmanna eru báðar stéttirnar 

mun líklegri til þess að búa sér til tíma til þess að ræða þá mismunandi sérfræðiþekkingu 

sem þær hafa. Einnig má lýsa þessu þannig að ef starfsfólk grunnskóla og 

barnaverndarstarfsmenn gefa sér tíma til að ræða saman þá eru meiri líkur á að 

samstarfið verði árangursríkara fyrir börnin (Glenny og Roaf, 2008). 

 Að byggja upp traust er eitt af lykilatriðum varðandi samstarf. Þegar starfsfólk 

grunnskóla og barnaverndarstarfsmenn vinna saman eru þeir að taka ákveðna áhættu. 

Áhættuna er hægt að skilgreina sem svo að hver og einn hefur sínar væntingar um 

áætlaðar niðurstöður samvinnunnar og hvernig hinn aðilinn muni stuðla að því að ná 

þeim markmiðum sem sett voru varðandi samvinnuna. Í hvert skipti sem niðurstaða 

uppfyllir væntingar styrkist traustið milli samstarfsaðilanna. Útkoman verður hluti af 

sögu samvinnunnar og auknar líkur eru á því að samstarfsaðilarnir muni hafa jákvæðar 

væntingar varðandi samstarf í framtíðinni (Glenny og Roaf, 2008). 

2.6.1 Rannsóknir um samstarf 

Rannsókn í Bandaríkjunum fjallaði um samstarf grunnskóla og barnaverndarnefndar 

hvað varðar börn í fóstri. Talið var að þau fósturbörn sem eru í grunnskólum fái 

ófullnægjandi aðstoð frá bæði grunnskólanum og barnaverndarnefndum. Ákveðið var 

að gera rýnihóparannsókn þar sem kennarar, barnaverndarstarfsmenn og fósturbörn 
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ræddu saman um hvernig þessi tvö kerfi gætu unnið betur saman. Samkvæmt Altshuler 

(2003) hafa fyrri rannsóknir sýnt að börn sem eru í fóstri standa verr en önnur börn, 

bæði námslega og félagslega, og skipta einnig oftar um skóla. Þegar kemur á fullorðinsár 

stendur það fólk sem verið hefur í fóstri einnig höllum fæti í samfélaginu. Þátttakendur 

voru allir úr einum skóla. Fimm piltar og tvær stúlkur sem voru á þessum tíma í fóstri 

tóku þátt og voru öll í 5.–7. bekk. Níu kennarar tóku þátt, einn karlmaður og átta konur, 

þar á meðal félagsráðgjafi skólans og aðstoðarskólastjóri. Átta félagsráðgjafar sem unnu 

í barnaverndarnefnd tóku þátt í rýnihópnum (Altshuler, 2003). 

Helstu niðurstöður voru þær að bæði starfsmenn skólans og félagsráðgjafar vildu 

meiri samvinnu en það skorti traust milli fagstéttanna. Í rannsókninni kom fram að 

háskólar geti til dæmis kennt verðandi félagsráðgjöfum að brjóta niður þann múr sem 

myndast hefur milli margra fagstétta. Starfsfólk skólans var ekki sátt við 

barnaverndarstarfsmenn vegna þess hve litlar upplýsingar það fékk frá þeim. 

Félagsráðgjafarnir voru ósáttir við það hve starfsfólk skólans sótti það fast að komast að 

öllu um fósturbörnin enda voru félagsráðgjafarnir bundnir trúnaði og fannst skólinn ekki 

þurfa að fá þær upplýsingar sem tengdust ekki beinlínis skólanum. Starfsfólk skólans 

sagðist gera sér grein fyrir trúnaði félagsráðgjafa við skjólstæðinga þeirra en að þetta 

hamlaði samt sem áður samstarfi skólans við félagsráðgjafa barnaverndarnefndar og 

voru félagsráðgjafarnir nokkuð sammála því. Tekið skal fram að niðurstöður 

rannsóknarinnar beindust eingöngu að samstarfi barnaverndarnefndar og grunnskóla 

varðandi fósturbörn (Altshuler, 2003). 

Þær úrbætur sem rannsakandi benti á voru til dæmis að búa til leiðarvísi um það 

hvaða upplýsingar félagsráðgjafar ættu að gefa skólanum varðandi börnin og hvaða 

upplýsingum þeir ættu að taka við frá skólanum. Það sem báðar þessar fagstéttir standa 

frammi fyrir er að læra að vinna saman án þess að rjúfa trúnað við skjólstæðinga sína. 

Bæði starfsfólk skólans og nemendurnir sjálfir sögðu að félagsráðgjafinn væri mjög lítið 

inni í lífi barnsins og að skólinn væri að taka virkari þátt í lífi þess. Skólafélagsráðgjafar 

eru í góðri stöðu til þess að brúa bilið á milli skólans og barnaverndarnefndar. 

Rannsakandi tók eftir því að umræður sköpuðust einkum um það hvernig grunnskólinn 

gæti breytt sínu vinnulagi en ekki hvernig hægt væri að breyta félagslega kerfinu og 
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áherslum í barnaverndarnefndum til þess að þjóna betur samvinnu 

barnaverndarnefndar og grunnskóla (Altshuler, 2003). 

Rannsókn var gerð í Noregi á samstarfi grunnskóla og leikskóla við 

barnaverndarnefnd og verður hér eingöngu fjallað um þann hluta hennar sem sneri að 

grunnskólum. Rannsóknin var eigindleg og rætt var við kennara, starfsfólk leikskóla og 

barnaverndarstarfsmenn um samskipti þeirra á milli. Í Noregi eru einungis 11% 

tilkynninga til barnaverndarnefnda frá skólum sem er svipað og á Íslandi eins og fram 

kemur í kaflanum um tilkynningar. Skoðað var meðal annars hvers vegna grunnskólar 

tilkynna svo sjaldan um áhyggjur af börnum í þeirra umsjá (Baklien, 2010; 

Barnaverndarstofa, 2011a).  

 Í sumum sveitarfélögum virtist barnaverndarþjónustan vera með of mikið af 

málum miðað við fjölda starfsmanna og fjarlægðin milli barnaverndarnefnda og 

mögulegra samstarfsaðila, eins og til dæmis grunnskóla, var of mikil. Skólinn var til 

dæmis ekki með fastan tengilið frá barnavernd og átti því erfitt með að setja sig í 

samband við stofnunina. Ein hindrun var talinn trúnaður sem hindraði að 

barnaverndarstarfsmenn gætu gefið upplýsingar til grunnskóla (Baklien, 2010). 

 Til að skilja hvað gerir samvinnuna milli barnaverndarnefnda og annarra 

fagstétta eins og hún er, er þörf á meiri þekkingu á því hvernig samstarfsaðilar eða aðrar 

fagstéttir líta á hana. Jafnvel þó að um þekkt vandamál sé að ræða hafa rannsóknir ekki 

beint sjónum að því hvernig raunveruleg skynjun samstarfsaðila er og hvaða myndir þeir 

gera sér af starfi barnaverndarnefnda. Öll samvinna verður fyrir áhrifum af viðhorfi 

samstarfsaðilanna. Álit samstarfsaðilanna á raunveruleikanum getur verið mikilvægara 

en raunveruleikinn sjálfur (Baklien, 2010). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær að upplifun á 

barnaverndarþjónustu er flókin. Einhverjir viðmælendur nefndu að þegar skólinn sendir 

frá sér tilkynningu geri barnaverndarnefnd ekki neitt eða að tilkynningin endi í stórum 

stafla af tilkynningum sem eftir er að skoða. Einnig var talið að barnaverndarnefnd 

brygðist of harkalega við tilkynningum sem bærust. Sumir kennarar töluðu um að þeir 

hræddust það að fjölgun tilkynninga frá grunnskóla til barnaverndarnefndar myndi skila 

sér í því að samband skólans við foreldra færi versnandi en kennarar telja samskipti sín 

við foreldra mikilvæg. Það getur tekið langan tíma að byggja upp traust milli 
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samstarfsaðila eins og til dæmis barnaverndarstarfsmanna og grunnskóla en mjög 

stuttan tíma að rífa niður þetta traust og skapa tortryggni. Það getur verið löng og erfið 

vinna að breyta því að grunnskólar fjölgi tilkynningum sínum til barnaverndarnefndar. Ef 

tekst að byggja upp traust, eða koma að minnsta kosti í veg fyrir tortryggni sem virðist 

vera til staðar samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, breytist einnig ramminn um 

samstarf barnaverndarnefndar og skólans (Baklien, 2010). 

 Í einu sveitarfélagi sögðu nokkrir þátttakendur að barnaverndarnefnd hefði gert 

ráðstafanir til þess að bæta tengsl sín við grunnskóla. Reynslan var sú að þegar 

barnaverndarstarfsmenn gáfu einfaldar upplýsingar um mál barnanna nægði það oft til 

að vera í samstarfi. Nokkrir þátttakendur sögðu að þegar grunnskólar þekktu 

vinnuaðferðir barnaverndarstarfsmanna og öfugt væru meiri líkur á að samskipti yrðu 

meiri. Fleiri sögðu að barnaverndarnefnd yrði að vera sýnilegri, bæði fyrir 

samstarfsaðilum sínum og foreldrum, þá væri auðveldara fyrir skóla að draga úr 

vantrausti foreldra til barnaverndarnefndar (Baklien, 2010). 

Rannsókn var gerð á Íslandi til BA-prófs í félagsráðgjöf um upplifun starfsfólks 

grunnskóla og barnaverndarstarfsmanna á trúnaði og áhrifum hans á samstarfið. Tekin 

voru eigindleg viðtöl við þrjá kennara eða skólastjórnendur, tvo félagsráðgjafa sem 

vinna við náms- og félagsráðgjöf innan skólans, einn lögfræðing sem vinnur að 

barnaverndarmálum og fjóra barnaverndarstarfsmenn (Margrét Þórarinsdóttir og 

Sigurrós Ragnarsdóttir, 2010). 

 Helstu niðurstöður voru þær að trúnaðarskylda geti torveldað samstarf þessara 

aðila. Barnaverndarstarfsmenn töldu að ekki væri hægt að upplýsa grunnskólana um 

málefni barna nema með samþykki foreldra og þeim fannst ekki ástæða til að láta 

grunnskóla vita um hagi barna sem gengi vel í skóla og liði vel þar. Grunnskólarnir töldu 

hins vegar nauðsynlegt að fá að vita hvort mál sem þeir hefðu tilkynnt til 

barnaverndarnefndar væru í vinnslu eða hvort málinu hefði verið lokað, en þessar 

upplýsingar taldi grunnskólinn ekki vera trúnaðarupplýsingar. Þessar upplýsingar taldi 

grunnskólinn nauðsynlegar svo hægt væri að hlúa vel að barninu (Margrét Þórarinsdóttir 

og Sigurrós Ragnarsdóttir, 2010). 



  

37 

2.6.2 Kenningar um samstarf 

Samstarf faggreina, eins til dæmis samstarf félagsráðgjafa hjá barnavernd og kennara, 

krefst þess að kerfin vinni vel saman að settu markmiði. Til þess að átta sig betur á 

kenningum sem hægt er að nota varðandi samstarf faggreina er hér stutt ágrip af 

valdeflingu og kerfiskenningum. Með valdeflingu er átt við það að aðstoð við fólk miði 

að því að það hjálpi sér sjálft, að hún sé með öðrum orðum hjálp til sjálfshjálpar. 

Kerfiskenningin fjallar um mikilvægi þess að huga vel að öllum kerfum í kringum barnið 

en þar sem félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn hafa þeir tekið þessa kenningu með 

sér í vinnu með börnum og ungmennum (Andreae, 1996; Payne, 2005). 

2.6.2.1 Valdefling 

Með valdeflingu er einstaklingum, hópum og litlum samfélögum hjálpað til þess að ná 

tökum á aðstæðum sínum, ná sínum eigin markmiðum, vinna að sinni eigin velferð og 

hámarka þannig lífsgæði sín. Það má segja að vald sé ekki eingöngu bundið 

einstaklingum heldur er það einnig hluti af flóknum tengslum milli einstaklinga, hópa 

eða stofnana í umhverfi einstaklingsins eins og til dæmis fjölskyldu, þjónustu- og 

heilbrigðiskerfi. Hugtakið tengist lífsgæðum, mannréttindum og mikilvægi þess að 

einstaklingar öðlist full borgaraleg réttindi, sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

 Með valdeflingu er einnig átt við að hver einstaklingur sé sérfræðingur í eigin lífi 

og þekki best sjálfur hvers hann þarfnast hverju sinni. Það má því segja að valdefling sé 

margþætt félagslegt ferli og er markmiðið að þróa með sér ákveðna færni til að 

umgangast kerfi í samfélaginu og hafa vitneskju um það hvernig vald er uppbyggt. Þetta 

ferli eflir styrk og getu einstaklinga og hópa til framkvæmda í eigin lífi. Í nútímasamfélagi 

á fólk að hafa aðgang að þekkingu og geta þar með haft áhrif á samfélag sitt með því að 

starfa sjálft að þeim verkefnum sem það skilgreinir sem mikilvæg, sér og öðrum í hag. 

Einstaklingar hafa með þessum hætti stjórn á eigin lífi með því að finna eigin lausnir á 

þeim vandamálum sem til staðar eru og nota styrkleika sinn til þess að leysa úr þeim 

(Jönsson, 2010). 

Markmið félagsráðgjafa er að aðstoða einstakling við að finna eigin seiglu og 

kraft og að hjálpa honum þannig að hann nái að stjórna sínum aðstæðum sjálfur. Ekki er 

verið að gera fólk að þiggjendum heldur að virkum þátttakendum í velferð sinni. 
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Markmið valdeflingar er að draga úr vanmætti sem hefur komið til vegna neikvæðra 

áhrifa. Leitast er við að aðstoða einstaklinginn til að öðlast kraft til að taka ákvarðanir og 

bera ábyrgð á eigin lífi. Lágmörkun áhrifa félagslegrar og persónulegra hindrana og 

efling persónulegs styrkleika einstaklingsins er hluti valdeflingar og þegar einstaklingur 

lærir að virkja eigin styrkleika lærir hann einnig að beita þeim á þau vandamál sem hann 

glímir við og kemur í veg fyrir að vandamálin verði honum hindrun í lífinu (Payn, 2005). 

Áður fyrr var ekki í eins miklum mæli og núna haft samráð við börn og foreldra í 

barnaverndarmálum en nú eru breyttir tímar þar sem samvinna við bæði foreldra og 

börn í barnaverndarmálum er talin vera lykilatriði í vinnslu mála. Markmiðið með þessari 

samvinnu er meðal annars að valdefla bæði börn og foreldra til að taka ákvarðanir um 

eigið líf. Rannsókn sem gerð var í Bretlandi sýndi að foreldrum og börnum fannst 

mikilvægast að fá að vera þátttakendur í sínum málum með félagsráðgjafanum og að 

hann væri hreinskilinn, heiðarlegur, traustsins verður og auðvelt að ná í hann. Ef 

félagsráðgjafinn valdeflir einstaklinginn sem hann er að vinna með í að vera virkur 

þátttakandi í sínu eigin lífi þá getur það einnig haft áhrif út á við. Hann tekur með öðrum 

orðum ábyrgð á sínu eigin lífi óháð sambandi sínu við félagsráðgjafann (Katz, 1997). 

2.6.2.2 Kerfiskenningar 

Talið er að Ludwig von Bertalanffy (1901–1972) sé upphafsmaður kerfiskenningarinnar 

en í  huga hans táknaði kerfiskenningin flókið samspil þátta eða gagnvirkra afla sem 

mynda eina heild. Ógerlegt væri að skilja einstakling nema með því að skoða samspil 

hans og umhverfisins og þá samvirkni sem ríkir þar á milli (Andreae, 1996). Dæmi um 

kerfi sem þurfa að vinna saman eru barnaverndarkerfi og skólakerfi. Segja má að 

kerfiskenningin lúti sömu lögmálum og heildarsýn félagsráðgjafar og falli þess vegna vel 

að félagsráðgjöfinni (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Með heildarsýn er litið svo á að hver og 

einn einstaklingur sé sérstakur og margbreytilegur og því þurfi að líta á aðstæður hans 

frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hvers og eins (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Kerfiskenningin er heildræn og nær yfir einstaklinginn og umhverfi hans og 

samkvæmt kenningunni er virkni einstaklinga hluti margra smákerfa. Kerfin hafa áhrif á 

einstaklinginn og einstaklingurinn hefur áhrif á kerfin, breyting á einu kerfi getur leitt til 

breytinga á öðru. Með því að öðlast skilning á flóknu samspili ólíkra kerfa sem tengjast 

einstaklingnum og skilja þá merkingu sem einstaklingurinn sjálfur leggur í þetta samspil 
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nær félagsráðgjafinn betur að greina vanda hans (Andreae, 1996). Hægt er að sjá 

framkomu einstaklings við tilteknar aðstæður sem óviðeigandi en þegar horft er á 

umhverfið og kerfin í kringum hann gæti framkoman einungis verið eðlileg viðbrögð við 

flóknu ástandi. Með því að horfa á heildarmyndina og reyna þannig að skilja aðstæður 

einstaklingsins má ætla að hver breyting geti bæði haft áhrif á einstaklinginn og 

umhverfið, það er tengslanetið í kringum hann. Félagsráðgjafinn hugar að því hvernig 

fjölskyldan, samfélagið, félags-, efnahags- og pólitískir þættir hafa áhrif á ástand 

barnsins (Andreae, 1996; Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

 Vistfræðikenning Bronfenbrenners fjallar um samband milli þeirra kerfa sem 

skapa umhverfi barnsins. Fyrst má nefna micro-kerfið í kringum barnið en það er 

skilgreint út frá efnislegu og félagslegu umhverfi barnsins, þar sem það er í beinum 

samskiptum við aðra í sínu daglega lífi. Þegar talað er um micro-kerfi er meðal annars 

átt við upplifun barnsins í fjölskyldunni, skólanum og í öðrum félagslegum aðstæðum 

sem næstar eru barninu. Á eftir micro-kerfinu kemur meso-kerfið en það er sá hluti 

umhverfisins sem hefur á einhvern hátt áhrif á virkni micro-kerfisins og má þar nefna 

samband barnsins við stærri hópa í samfélaginu, samtök og stofnanir sem snerta hið 

daglega líf barnsins eins og til dæmis skólasamfélagið og tómstundir. Macro-kerfið tekur 

til félags-, menningar- og efnahagslegra þátta auk pólitískra þátta samfélagsins þar sem 

barnið elst upp. Skoða þarf takmarkanir og tækifæri barnsins í umhverfinu sem hefur 

áhrif á þroska og hegðun þess. Horfa þarf til samspils milli þessara kerfa í vinnu með 

börnum því öll virka þau saman og móta það hvernig staða barnsins er (Andreae, 1996). 

Bæði félagsráðgjafar og kennarar þurfa að vera sér meðvitaðir um að það eru 

ýmis kerfi sem hafa áhrif á hvernig nemendur haga sér í skólanum og fyrir utan hann og 

að samverkun þessara kerfa hefur áhrif á hegðun nemandans. Kerfin í kringum barnið, 

skólinn, foreldrarnir, umhverfið auk fleiri kerfa móta skynjun barnsins á heiminum og 

eiga kerfin stóran þátt í félagsmótun þess (Sadovnik, Cookson og Semel, 2001). 

2.6.3 Verklagsreglur varðandi tilkynningar frá skóla til barnaverndanefnda 

Verklagsreglur um tilkynningarskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndarnefnda voru unnar í samstarfi við fulltrúa menntamálaráðuneytisins, 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, Barnaverndar Reykjavíkur og Barnaverndarstofu. Með 
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þessum verklagsreglum er gert ráð fyrir að starfsmenn skólanna meti hvort aðbúnaði 

barnanna sé þannig háttað að tilkynna þurfi um það til barnaverndarnefndar. Mikilvægt 

er að starfsfólk viti að tilkynning getur verið um grun, ekki þarf að hafa staðfestar 

sannanir. Það er svo í höndum barnaverndarnefnda að meta hvort grunur sé nægilega 

rökstuddur og taka ákvörðun um framhaldið. Markmið með gerð þessara verklagsreglna 

voru þau sömu og við gerð verklagsreglna varðandi tilkynningar frá 

heilbrigðisstarfsmönnum en það var að auka meðvitund um tilkynningarskylduna og 

veita um leið ákveðnar leiðbeiningar um það hvað bæri sérstaklega og skoða og meta 

þegar grunur vaknaði um atriði sem bæri að tilkynna. Einnig var verið að mæta óskum 

og kröfum frá fólki í skólakerfinu um það hvenær ætti að tilkynna og hvert (Anni G. 

Haugen, 2003; Barnaverndarstofa, e.d.b).  

 Í verklagsreglum er lögð áhersla á að hver grunnskóli hafi ákveðið verklag um 

það hvernig er tilkynnt og hver gerir það. Fyrirkomulagið þarf að vera þannig að 

tilkynningu sé komið á framfæri eins fljótt og auðið er og verklagið þarf að vera öllum 

starfsmönnum grunnskólans ljóst. Gert er ráð fyrir að tilkynnt sé til 

barnaverndarnefndar í nafni skólans en ekki einstakra starfsmanna svo sem 

umsjónarkennara. Að jafnaði skal foreldrum sagt frá tilkynningu til barnaverndar. Þegar 

grunur vaknar hins vegar um að barn sé beitt ofbeldi, líkamlegu og kynferðislegu, skal 

hafa beint samband við barnaverndarnefnd án þess að láta foreldra vita því að það gæti 

verið betra með tilliti til hagsmuna barnsins (Barnaverndarstofa e.d.b). 

2.6.3.1 Dæmi um vinnulag í skólum varðandi tilkynningar til barnaverndarnefndar 

Í framhaldi af verklagsreglum varðandi tilkynningar verður skoðað á hvern hátt þær hafa 

verið útfærðar. Mennta- og velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur samið eigin vinnulag 

varðandi tilkynningar. Markmið með gerð vinnulagsins er að skýra ábyrgð einstakra 

stofnana við vinnslu mála og tryggja skilvirka samvinnu þannig að hlutverk aðila séu skýr 

og markmið skilgreind (Mennta- og velferðarsvið Reykjavíkur, 2010). Leitað hefur verið 

eftir sams konar vinnulagi í nokkrum öðrum sveitarfélögum en þær virðast ekki vera til, 

að minnsta kosti ekki í tölvutæku formi.  

 Í fyrrnefndum verklagsreglum Reykjavíkurborgar kemur fram að þegar hegðunar- 

og samskiptavandi er til staðar hjá nemendum reynir kennari fyrst að leita orsaka 

vandans í samstarfi við foreldra. Ef ekki næst að ná fram breytingum hjá nemanda innan 



  

41 

skólans og í samstarfi við foreldra er haft samband við Barnavernd og Menntasvið 

Reykjavíkur. Stofnað er teymi í kringum barnið sem vinnur að lausn vandamálsins. Sama 

ferli fer í gang þegar um er að ræða skólasóknar- og ástundunarvanda nemenda og 

Barnavernd Reykjavíkur stjórnar teymisvinnu ef þess þarf (Mennta- og velferðarsvið 

Reykjavíkur, 2010). 

 Þegar um er að ræða lögbrot og alvarleg brot nemenda á skólareglum verður 

skólastjóri að velja um þrjár leiðir. Fyrsta leiðin er lausnarleið skóla en hún er sú sama og 

varðar hegðunar- og samskiptavanda. Önnur leiðin er lögreglan þar sem skólastjóri 

tilkynnir foreldrum um málið og því næst lögreglu; þá fer skólastjóri fram á rannsókn 

málsins hjá lögreglu og tilkynnir lögreglan síðan til barnaverndarnefndar. Framhald máls 

er samkvæmt niðurstöðum lögreglurannsóknar. Ef lausn finnst ekki sér Menntasvið 

Reykjavíkur um að útvega nýtt skólaúrræði (Mennta- og velferðarsvið Reykjavíkur, 

2010). 

 Verði trúnaðarbrestur milli foreldra og skóla leitar skólastjóri fyrst eftir 

upplýsingum hjá starfsfólki skólans en því næst leitar hann lausna á málinu í samstarfi 

við foreldra. Menntasvið Reykjavíkur kemur að málinu ef óskað er eftir því. Ef ástæða er 

til er tilkynnt til Barnaverndar Reykjavíkur. Menntasvið Reykjavíkur leiðir teymi sem 

stofnað er ef þörf er á því (Mennta- og velferðarsvið Reykjavíkur, 2010). 

2.6.4 Tölulegar upplýsingar um tilkynningar til barnaverndarnefnda 

Til þess að fá vísbendingar um samstarf grunnskóla og barnaverndarnefndar er nú hægt 

að skoða tölulegar upplýsingar um til dæmis tilkynningar sem berast 

barnaverndarnefndum frá skólum. Þess ber þó að geta að tilkynningar til 

barnaverndarnefndar þurfa ekki endilega að fela í sér samstarf. Einnig eru upplýsingar 

um fjölda barna sem fara í tímabundið fóstur skoðaðar en þau börn þurfa oft að sækja 

grunnskóla sem ekki er í lögheimilissveitarfélagi þeirra.  

 Í ársskýrslu Barnaverndarstofu 2008–2010 kemur fram hversu margar 

tilkynningar hafa borist barnaverndarnefndum á landinu. Ef skoðaðar eru tilkynningar á 

árunum 2005–2009 má sjá að töluverð aukning hefur orðið á fjölda tilkynninga milli ára. 

Árið 2005 voru tilkynningar 5.952 talsins en árið 2009 voru þær orðnar 9.353 talsins og 

er aukningin um 57% milli þessara ára (Barnaverndarstofa, 2011a). Árið 2010 bárust 
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9.233 tilkynningar til barnaverndar og fyrstu þrjá mánuði ársins 2011 bárust 2.148 

tilkynningar samanborið við fyrstu þrjá mánuði ársins 2010 en þá bárust 2.466 

tilkynningar (Barnaverndarstofa, 2011b).  

 Tilkynningar til barnaverndarnefnda koma frá ýmsum aðilum. Á árunum 2005–

2010 bárust um þrjár af hverjum fjórum tilkynningum frá opinberum aðilum en þar eru 

tilkynningar frá lögreglu stærsti hlutinn eða um helmingur tilkynninga frá opinberum 

aðilum. Samtals voru tilkynningar frá opinberum aðilum árið 2009 72,6% allra 

tilkynninga (Barnaverndarstofa, 2011a).    

 

Mynd 1. Tilkynningar alls samanborið við tilkynningar frá skóla árin 2005–2010. 

Tilkynningum frá skóla hefur fjölgað frá árinu 2005–2009 úr 583 tilkynningum 

árið 2005 í 903 tilkynningar árið 2009 og er það í samræmi við fjölgun tilkynninga 

almennt á landsvísu (Barnaverndarstofa, 2011a). Árið 2010 bárust 902 tilkynningar frá 

skólum og á fyrstu þremur mánuðum ársins 2011 hafa borist 273 tilkynningar frá skólum 

landsins samanber fyrstu þrjá mánuði ársins 2010 en þá bárust 293 tilkynningar fyrstu 

þrjá mánuði ársins (Barnaverndarstofa, 2011b). Eins og áður segir er stærsti hluti 

tilkynninga opinberra aðila frá lögreglu en ef skoðaðar eru tölur yfir tilkynningar má sjá 

að tilkynningar frá skóla er næststærsti hluti tilkynninga frá opinberum aðilum 

(Barnaverndarstofa, 2011a; Barnaverndarstofa, 2011b). 

Frá árunum 2004–2009 hafa á fjórða hundrað börn dvalið hjá fósturforeldrum ár 

hvert. Árið 2004 voru 115 börn í tímabundnu fóstri og árið 2009 voru 123 börn í 

tímabundnu fóstri. Ráðstöfun barna í fóstur eftir sveitarfélögum voru þannig árin 2004–
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2009 að Reykjavík ráðstafaði flestum börnum í fóstur, síðan landsbyggðin en fæstum 

börnum var ráðstafað í fóstur í nágrenni Reykjavíkur (Barnaverndarstofa, 2011a).  

2.6.4.1 Ástæður tilkynninga 

Ástæður tilkynningar geta verið margvíslegar og mikilvægt er að greina á milli 

tilkynninga eftir því um hvað þær snúast. Til er ákveðið flokkunarkerfi sem 

barnaverndarnefndir nota til þess að auðvelda meðal annars skráningu og talningu 

gagna. Kerfinu má skipta í fjóra flokka og í fyrstu tveim flokkunum eru undirflokkar. 

Flokkarnir eru þannig: 

1. Vanræksla 

 Líkamleg vanræksla 

 Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

 Vanræksla varðandi nám 

 Tilfinningaleg / sálræn vanræksla 

2. Ofbeldi 

 Tilfinningalegt / sálrænt ofbeldi 

 Líkamlegt ofbeldi 

 Kynferðislegt ofbeldi 

3. Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 

4. Áhættuhegðun barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). 
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Mynd 2. Ástæður tilkynninga. 

 Ástæður tilkynninga skiptust þannig árið 2009 að 34,7% voru vegna vanrækslu, 

18,5% varðandi ofbeldi, 46,3% varðandi áhættuhegðun barna og 0,4% vegna þess að 

heilsa eða líf ófædds barns var í hættu. Ekki er mikill munur milli ára eða frá árinu 2006 

varðandi ástæður tilkynninga en skoða má töflur með tölunum í ársskýrslu 

Barnaverndarstofu frá 2008–2009 (Barnaverndarstofa, 2011a). Nýjustu tölur varðandi 

tilkynningar eru frá 2010 en þá skiptust tilkynningarnar þannig að 31,9% voru vegna 

vanrækslu, 23,5% varðandi ofbeldi, 43,6% varðandi áhættuhegðun barna og 1% vegna 

þess að heilsa eða líf ófædds barns var í hættu (Barnaverndarstofa, 2011b). 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er því lýst hvernig rannsóknin var framkvæmd, hvaða rannsóknarsnið var 

notað, hvernig þátttakendur voru valdir og hvernig haft var samband við þá. Þá er gerð 

grein fyrir samningu spurningalistans og fjallað um siðferðileg álitamál. Einnig verður 

farið yfir það hvernig úrvinnsla gagnanna fór fram.   

3.1 Rannsóknarsnið 

Notuð var megindleg aðferð sem byggist á afleiðslu svo komast megi að niðurstöðu. 

Aðferðin gengur út á það að safna gögnum sem hægt er að mæla og telja. Þessi aðferð 

er notuð til þess að lýsa ákveðnum vanda eða fyrirbærum og lögð er áhersla á að 

rannsóknargögnin séu mælanlegar stærðir. Um langt skeið var megindleg 

rannsóknaraðferð talin vera besta mögulega rannsóknaraðferðin. Megindleg aðferð 

hefur sína galla og takmarkanir, ekki er hægt að mæla ákveðin fyrirbæri og það getur 

verið erfitt að greina í sundur þekkingu og gildi rannsakanda (Neuman, 2006; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; Yegidis og Winbach, 2009). 

 Í megindlegum rannsóknum verður að hafa í huga innra og ytra réttmæti. Með 

innra réttmæti er átt við hvort spurningarnar náðu að mæla þá þætti sem þeir áttu að 

mæla. Með ytra réttmæti er átt við hvort hægt sé að nota niðurstöður rannsóknarinnar 

til þess að alhæfa yfir á alla þá sem tilheyra þeim hópi sem verið er að rannsaka. Til þess 

að ytra réttmæti verði sem mest verður að reyna að fá sem hæst svarhlutfall í 

rannsókninni; því hærra svarhlutfall því meira ytra réttmæti (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Rannsóknin er lýsandi en með lýsandi rannsóknum er leitast við að gefa rétta 

mynd af hópnum sem rannsakaður er. Skoðað er hvernig þátttakendur telja að hlutirnir 

gerist, hvar þeir gerist og í hve miklum mæli, og eru niðurstöður settar fram með 

myndrænum hætti eða í töflum ásamt texta. Eitt af markmiðum lýsandi rannsóknar er 

að lýsa ákveðnu kerfi eða sambandi og hér mun verða leitast við að lýsa sambandi milli 

tveggja kerfa sem tengjast börnum á grunnskólaaldri sem eru til umfjöllunar hjá 

barnaverndarnefnd. Reynt er að finna upplýsingar sem geta gefið nýjar skýringar á 

samvinnu barnaverndarnefnda og grunnskóla og skráðar eru upplýsingar sem geta 

mögulega kvatt niður bábiljur (Neuman, 2006). 
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3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur eru allir skólastjórnendur grunnskóla á landinu en þar sem unnið er með 

allt þýðið þá er talað um að rannsóknin sé þýðisrannsókn. Þar sem þýðið er nokkuð 

smátt var ákveðið að velja ekki sérstakt úrtak úr þýðinu og má segja að þýðisrannsókn 

sem þessi veiti nokkra sérstöðu. Til þess að ná sem mestri þátttöku þurfti meðal annars 

að hugsa um það hvenær besti tíminn væri fyrir skólastjórnendurna að svara 

rannsókninni. Ákveðið var að leggja rannsóknina fyrir í maí eða nokkru fyrir skólaslit í 

grunnskólum. Þetta breyttist við frekari umræður milli rannsakanda, leiðbeinenda og 

fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem talið var að á þessum tíma væri ef til 

vill komin svolítil þreyta í starfsmenn grunnskóla og svarhlutfall yrði kannski hærra ef 

spurningarlistinn væri sendur þegar skólastjórnendur kæmu ferskir til starfa eftir 

sumarfrí. Því var ákveðið að spurningalistinn yrði saminn sumarið 2011 og sendur út í 

byrjun september þegar nýtt skólaár væri að hefjast.  

3.3 Spurningalistinn 

Þar sem rannsókn á samstarfi barnaverndarnefndar og grunnskóla út frá sjónarhorni 

skólastjórnenda hefur ekki verið gerð áður á Íslandi þurfti rannsakandi að búa til 

spurningalista (fylgiskjal 1). Spurningalistinn var búinn til með aðstoð leiðbeinanda og 

fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga en auk þess lásu tveir sérfræðingar hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga yfir listann og komu með athugasemdir. Við efnislega 

þróun spurninganna var stuðst við lög, erlendar rannsóknir og almenna þekkingu á starfi 

barnaverndarnefnda og grunnskóla. Markmiðið með spurningunum var að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lýst var í ritgerðinni.  

Spurningalistanum var skipt upp í tvo kafla. Fyrst voru bakgrunnsspurningar eins 

og kyn, starfsaldur og í hvaða landshluta skólinn væri. Í hinum kaflanum voru almennar 

spurningar sem tengdust samstarfi skólans við barnaverndarnefnd. Listinn samanstóð af 

fimm bakgrunnsspurningum og 25 almennum spurningum um samstarf.  

Lögð var áhersla á að hafa spurningarnar skýrar svo þátttakendur ættu ekki í 

erfiðleikum með að skilja þær. Spurningalistinn samanstóð af lokuðum spurningum og 

hálflokuðum spurningum. Með lokuðum spurningum er átt við að allir svarkostir eru 

settir fram. Með hálflokuðum spurningum er átt við að bæði eru valkostir til staðar en 

svarkostirnir eru ekki allir þekktir og er þá yfirleitt hægt að merkja við möguleikann 
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„annað“ og skrifa útskýringu við það (Þorlákur Karlsson, 2003). Í spurningalistanum var 

ætlast til þess að þátttakendur svöruðu öllum spurningunum og að merkt væri við einn 

svarmöguleika nema annað væri sérstaklega tekið fram. Þátttakendur áttu í sumum 

spurningum að merkja við allt sem við átti og í einstaka spurningum höfðu þeir 

möguleika á að merkja við tvö atriði. Í þeim spurningum sem möguleiki var að merkja 

við tvö atriði voru spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir um að nefna dæmi til 

þess að rannsakandi fengi frekari upplýsingar um ákveðið svar við spurningu. 

3.4 Forprófun 

Til þess að auka innra réttmæti spurningalistans er mikilvægt að gera forprófun á 

spurningalistanum. Forprófun felst í því að einstaklingar sem tengjast hópnum sem verið 

er að rannsaka svara spurningalistanum og koma með ábendingar um það sem betur 

megi fara (Newman, 2006). 

 Forprófun var gerð á spurningalistanum en þar sem rannsóknin er þýðisrannsókn 

var ekki hægt að leita til skólastjórnenda til þess að forprófa listann þar sem þeir voru 

allir þátttakendur í rannsókninni. Því var leitað til kennaramenntaðs einstaklings til að 

forprófa spurningalistann. Einn einstaklingur sem tengdist hvorki barnaverndarnefnd né 

grunnskólum fór einnig yfir hann. Eins og fram hefur komið fóru einnig tveir fulltrúar frá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga yfir spurningalistann með það í huga að koma með 

athugasemdir.  

3.5 Siðferðileg álitamál 

Við gerð rannsóknarinnar voru siðareglur félagsráðgjafa hafðar að leiðarljósi. 

Rannsakandi þarf að ganga úr skugga um það að rannsóknin valdi ekki skaða og til að 

auka trúverðugleika og gæði er mikilvægt að hafa í huga hlutlægni í rannsókninni. Hún 

má ekki verða fyrir áhrifum af gildismati rannsakanda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakandi gerir sér grein fyrir þeirri skoðun sem hann hefur sjálfur haft á samstarfi 

barnaverndar og grunnskóla og er hugsanlegt að sú skoðun hafi haft einhver áhrif á 

uppsetningu spurningalistans þótt slíkt væri ekki ætlunin. Reynt var að lesa í niðurstöður 

á eins hlutlægan hátt og mögulegt var. Í þessari rannsókn var mikilvægt að rannsóknin 

hefði ekki neikvæð áhrif á samstarf grunnskóla og barnaverndar sem til dæmis kynni að 

birtast í minnkandi samstarfi og vantrausti beggja aðila.  
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Gögn rannsóknarinnar verða nýtt til frekari rannsókna og verða niðurstöður 

kynntar í MA-ritgerð, á málstofum og málþingum. Gyða Hjartardóttir 

félagsþjónustufulltrúi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, aðstoðarleiðbeinandi og 

samstarfsaðili að rannsókninni, mun fá aðgang að upplýsingum sem safnast. Eftir að 

vinnslu með gögnin lýkur verða þau geymd hjá ábyrgðaraðila í Háskóla Íslands og mun 

rannsakandi sjálfur eyða gögnum sem hann hefur undir höndum í janúar 2012. Aðgang 

að gögnunum í Háskóla Íslands hefur leiðbeinandi. 

3.6 Framkvæmd rannsóknar 

Félagsþjónustufulltrúi hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga sendi kynningarbréf 

(fylgiskjal 2) til allra þátttakenda. Þar komu fram upplýsingar um tilgang rannsóknar, 

markmið, val á þátttakendum, rannsakandann, ábyrgðarmann og hvernig væri hægt að 

hafa samband ef spurningar vöknuðu hjá þátttakendum. Tekið var fram að rannsóknin 

væri nafnlaus, ekki væri hægt að rekja gögnin til þátttakenda og að með því að svara 

spurningalistanum væru þátttakendur búnir að samþykkja þátttöku. Jafnframt var 

upplýst um að rannsóknin hefði verið tilkynnt til persónuverndar. 

Rafrænn spurningalisti var sendur út til allra skólastjórnenda í landinu þann 7. 

september 2011 en með því að senda spurningalistann rafrænt er talið að svörun verði 

sem best í stað þess að senda hann með hefðbundnum pósti á staðinn. Rafrænn 

spurningalisti er mun einfaldari í notkun og tekur skemmri tíma að svara auk þess sem 

allir þátttakendur eiga að hafa aðgang að tölvum á vinnustað sínum. Þessi aðferð tekur 

minni tíma fyrir þátttakendur og þeir eru þá ef til vill viljugri til þess en ella að taka þátt. 

Þar sem að grunnskólar eru stundum tvískiptir, sumir skólar ná einungis upp í 7. bekk og 

aðrir spanna 8.–10. bekk, var listinn sendur í báða grunnskólana og einnig í einkarekna 

grunnskóla. 

 Spurningalistinn var settur upp í tölvutæku formi á vefsíðunni www.kannanir.is. 

Notaður var netfangalisti sem Samband íslenskra sveitarfélaga hafði undir höndum. 

Þátttakendum var sendur tölvupóstur þar sem þeir gátu smellt á vefslóð og komist 

þannig inn í spurningalistann. Rannsakandi gat svo fylgst með svöruninni inni á sínu 

svæði á www.kannanir.is.  

http://www.kannanir.is/
http://www.kannanir.is/
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 Í kynningarbréfi sem sent var til skólastjórnenda 25. ágúst voru þeir beðnir um 

að svara fyrir 14. september. Hinn 15. september var send út ítrekun til þeirra sem ekki 

höfðu svarað. Önnur ítrekun var send út 22. september og í lokin var send út ítrekun 26. 

september. Fimmtudaginn 29. september var lokað fyrir aðgang að rannsókninni en þá 

höfðu um 60% þátttakenda svarað spurningalistanum. 

3.7 Úrvinnsla gagna 

Þar sem notast var við spurningalista var unnið úr svörum með Exel-tölfræðiforriti. 

Niðurstöðurnar voru settar fram í lýsandi texta með aðferðafræðilegri nálgun auk þess 

sem notaðar voru myndir til þess að átta sig betur á niðurstöðum. 

 Í niðurstöðum er fjallað um svör skólastjórnenda við hverri spurningu fyrir sig 

auk þess sem nokkrar spurningar eru bornar saman, svo sem spurningar um samstarfið 

við ákveðnar bakgrunnsspurningar. Allar niðurstöður eru birtar í prósentum eða fjölda 

þátttakenda sem koma fram bæði í textanum og við myndirnar sjálfar.  

 Eins og áður sagði reyndi rannsakandi að hafa spurningarnar auðveldar svo allir 

gætu skilið þær. Rannsakandi telur það hafa tekist ágætlega að einni spurningu 

undanskilinni (mynd 30) sem virðist hafa verið óskýr og sést það meðal annars á svörum 

við þeirri spurningu og þeim sem eru á undan og á eftir en það verður útskýrt betur í 

textanum. Að jafnaði áttu þátttakendur að merkja aðeins við einn valmöguleika í hverri 

spurningu nema annað væri tekið fram. Í nokkrum spurningum var í boði að merkja við 

tvo valmöguleika en þá var einn af þeim valmöguleikum „annað“ eða hægt að nefna 

dæmi. Í einstaka tilvikum kom fyrir að einungis var merkt við „annað“ eða getur þú 

nefnt dæmi eða hakað í tvo svarmöguleika aðra en umrædda valmöguleika. Hugsanlega 

er að finna ákveðna skekkju í niðurstöðum vegna þessa. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um þær ábendingar sem bárust rannsakanda meðan á 

rannsókninni stóð. Því næst verða niðurstöður settar fram með myndrænum hætti. 

4.1 Athugasemdir frá þátttakendum 

Þegar spurningalistinn hafði verið sendur fóru fljótlega að berast tölvubréf til 

rannsakanda frá þátttakendum. Þátttakendur vildu annaðhvort koma á framfæri ánægju 

sinni varðandi rannsóknina eða benda rannsakanda á þá vankanta sem þeir komu auga 

á. Nokkrir létu vita að þeir væru nýhættir störfum sem skólastjórnendur og gætu því 

ekki tekið þátt í rannsókninni eða væru í námsleyfi frá störfum. Aðrir sögðust vera 

nýkomnir í stöðu skólastjórnanda og hefðu ekki verið í samstarfi við barnaverndarnefnd 

áður. Nokkrir létu vita af því að þeir gætu ekki opnað könnunina og í einhverjum 

tilvikum var spurningalistinn því sendur aftur til viðkomandi. Einn skólastjórnandi hafði 

samband og sagðist gjarnan vilja taka þátt en gæti það ekki þar sem svo margar 

spurningar væru þar sem enginn svarmöguleiki átti við grunnskólann.  

 Ljóst er á þessu að einhverjir vankantar eru á spurningalistanum sem vert er að 

huga að ef farið verður út í frekari rannsóknir á viðfangsefninu með þessa rannsókn til 

hliðsjónar.  

4.2 Þátttakendur 

Þýði skólastjórnenda var samtals 174 einstaklingar. 104 skólastjórnendur svöruðu 

spurningalistanum en það gerir 60% svarhlutfall. Af þeim skólastjórnendum sem 

svöruðu voru 54 konur eða 52% og 50 karlmenn eða 48%. 

 

Mynd 3. Fjöldi þátttakenda og kynjahlutfall þýðis (N=104). 
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Skoðaður var starfsaldur skólastjórnenda eins og sjá má á mynd 4. 

 

Mynd 4. Starfsaldur skólastjórnenda (N=104). 

 Skoðaður var starfsaldur skólastjórnenda sem var nokkuð mismunandi. Flestir 

þeirra höfðu verið starfandi í 11–15 ár eða 34%. Næst voru þeir sem höfðu starfað í 6–

10 ár eða um 20%. Þeir sem höfðu starfað í 1–5 ár voru 14 % og sama hlutfall var hjá 

16–20 ár og 21–25 ár eða 12%. Þeir sem höfðu starfað lengst sem skólastjórnendur eða í 

26–30 ár eða 31–35 ár voru fæstir en samstals voru það 9% skólastjórnenda. 

 

Mynd 5. Í hvaða landshluta er skólinn (N=104)? 

 Skoðað var í hvaða landshlutum skólarnir voru sem þátttakendur störfuðu í. 

Skólar voru flokkaðir eftir því hvaða kjördæmum landsins þeir tilheyrðu. Nokkuð jafnt 

hlutfall var yfir landið í heild en flestir svöruðu á Norðausturlandi eða um 29%. Fæstir 

svöruðu í Reykjavík suður eða 8%. Í Reykjavík norður, á Norðvestur-, Suðvestur- og 

Suðurlandi var svarhlutfallið á bilinu 13–17%. 
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Mynd 6. Heildarfjöldi starfsmanna með leyfisbréf sem grunnskólakennarar (N=104)? 

 Eins og sjá má er heildarfjöldi starfsmanna með leyfisbréf sem kennarar nokkuð 

mismunandi. Í flestum grunnskólum var að finna 21–30 manns með leyfisbréf sem 

kennarar eða 23% og næst þar á eftir voru grunnskólar með 1–10 manns með leyfisbréf 

eða 21%. Færri grunnskólar voru með yfir 51 manns með leyfisbréf sem kennarar eða 

samtals um 12%. 

 Spurt var um fjölda barna í viðkomandi grunnskóla eins og sjá má á mynd 7. 

 

Mynd 7. Hversu mörg börn eru í skólanum (N=104)? 

 Flestir þátttakendur störfuðu í minni skólum eða með heildarfjölda nemenda frá 

1–100 en það voru 31% svaranna. Í skólum sem voru með 101–250, 251–400 og 401–

550 börn var hlutfallið 21% hjá þeim fyrsta og 20% hjá næstu tveimur. Þátttakendur 

voru fæstir í stærri skólum eða með fjölda barna 551–800 en svarhlutfallið var 8% af 

heildarfjölda svara.  
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4.3 Samstarf grunnskóla og barnaverndarnefnda 

Til þess að átta sig betur á því hvernig samstarf grunnskóla og barnaverndarnefnda er 

háttað í dag frá sjónarhorni skólastjórnenda voru þátttakendur spurðir spurninga 

varðandi samstarfið. 

 

Mynd 8. Hvernig er samstarfi barnaverndarnefndar og skólans háttað í dag (N=104)? 

 Í þessari spurningu merktu þátttakendur við alla þá möguleika sem við átti. Eins 

og sjá má á mynd 8 er meirihluti skólastjórnenda sem sögðust bera sig sjálfir eftir 

upplýsingum eða um 63%.  

Að öllum líkindum eru flestir skólar á landinu með starfandi nemendaverndarráð 

en eins og áður hefur komið fram er það skylt samkvæmt lögum um grunnskóla. Það er 

hins vegar ekki skylt samkvæmt lögum að barnaverndarstarfsmaður eigi sæti í nefndinni 

en af þeim sem svöruðu voru samt sem áður 49% skólastjórnendanna með 

barnaverndarstarfsmann í nemendaverndarráði. 

Í 36% tilvika svöruðu skólastjórnendur að barnaverndarnefnd gæfi upplýsingar til 

skólans um barnaverndarmál. Hvers konar upplýsingar má sjá á mynd 23. 

Í 41% tilvika sögðu skólastjórnendur að annarskonar fundir væru haldnir innan 

skólans með barnaverndarstarfsmanni og þá átt við annað en nemendaverndar-
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ráðsfundi. 20% svöruðu að fundir væru haldnir með starfsfólki skólans á skrifstofu 

barnaverndarnefndar.  

13% merktu við annað og skrifuðu útskýringar á því hvernig samstarfið væri. 

Nokkrir nefndu nemendaverndarráð þar sem fulltrúi barnaverndarnefndar á ekki fast 

sæti, hann gæti hins vegar verið kallaður inn af einhverjum ástæðum eða væri á 

ákveðnum fjölda nemendaráðsfunda á vetri. Einnig voru svör um annars konar fundi og 

að teymi væri stofnað fyrir hvern og einn nemenda að frumkvæði skólans. Á einum stað 

kom fram að einungis væru fundir ef barnaverndarnefnd óskaði eftir upplýsingum.  

Því næst var spurt um hvort skólarnir hefðu ákveðið verklag varðandi 

tilkynningar og má sjá niðurstöður á mynd 8. 

 

Mynd 9. Er ákveðið verklag sem hefst þegar skólinn tilkynnir um mál til 
barnaverndarnefndar (N=104)? 

 Eins og sjá má hafa flestir skólar komið sér upp ákveðnu verklagi hvað varðar 

tilkynningar til barnaverndarnefndar eða um 89%. Aðeins 11% hafa ekki komið sér upp 

ákveðnu verklagi varðandi tilkynningar. Á mynd 9 má sjá á hvaða hátt skólinn tilkynnir til 

barnaverndarnefndar. 
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Mynd 10. Á hvaða hátt tilkynnir skólinn um mál til barnaverndarnefnda (N=104)? 

 Hér máttu þátttakendur merkja við alla þá möguleika sem við áttu. Eins og sjá 

má eru tilkynningar með sérstöku eyðublaði algengastar eða um 63%. Næst á eftir eru 

tilkynningar á nemendaverndarráðsfundum eða um 43%. 32% tilkynninga berast 

gegnum síma og í 14% tilvika fer starfsmaður skólans á fund á skrifstofu 

barnaverndarnefndar til þess að tilkynna. Í 17% tilvika er starfsmaður 

barnaverndarnefndar boðaður á fund í skólanum. 29% nefndu annað og voru flestar 

skýringar á þá leið að skólinn tilkynnti með formlegu bréfi en ekki tilkynningareyðublaði. 

Aðrir tilkynna með tölvupósti. 

 Skoðað var hvort skólarnir væru með ákveðin tengilið frá barnaverndarnefnd en 

það má sjá á mynd 11. 

 

Mynd 11. Er skólinn með sérstakan tengilið frá barnaverndarnefnd (N=104)? 

 Eins og sjá má á mynd 11 segjast 55% skólastjórnenda vera með sérstakan 

tengilið frá barnaverndarnefnd en 45% segjast ekki vera með sérstakan tengilið. 
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Athugað var eftir landshlutum hvar tengiliðir voru til staðar og má sjá niðurstöður í 

mynd 12. 

 

Mynd 12. Er munur eftir landshlutum á því hvort skólarnir hafi sérstakan tengilið frá 
barnaverndarnefnd (N=104)? 

 Á Suðurlandi, Suðvesturlandi og Norðausturlandi voru fleiri skólar sem sögðust 

vera með tengilið og færri sem sögðust ekki vera með tengilið. Á Norðvesturlandi og í 

Reykjavík voru færri skólar með tengiliði og fleiri sem ekki voru með tengilið. 

 Sameiginlegt markmið skóla og barnaverndarnefnda er að styðja við þau börn 

sem þess þurfa og því voru skólastjórnendur spurðir út í þetta efni eins og sjá má á 

mynd 13. 
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Mynd 13. Hversu gott eða slæmt telur þú samstarf barnaverndarnefndar og skóla vera 
með það að markmiði að styðja við þau börn sem þess þurfa (N=104)? 

 Eins og sjá má eru skólastjórnendur frekar jákvæðir en neikvæðir hvað varðar 

samstarf við barnavernd með það að markmiði að styðja við þau börn sem þess þurfa. 

88% skólastjórnenda segja að samstarfið sé mjög gott eða gott en einungis 12% segja 

það slæmt eða mjög slæmt. 

 Spurt var hvort að samstarf skólans við barnaverndarnefnd væri ólíkt eftir því 

hver vandi barnsins væri. 
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Mynd 14. Er samstarf við barnaverndarnefnd ólíkt eftir því hver vandi barnsins er 
(N=104)? 

 Svörin við þessari spurningu skiptust þannig að 9% skólastjórnenda sögðu að 

samstarfið væri alltaf öðruvísi, 39% sögðu það vera oft öðruvísi, 37% sögðu það sjaldan 

öðruvísi og 16% sögðu það aldrei öðruvísi. Skólastjórnendur voru beðnir um að nefna 

dæmi en einungis 9% nefndu dæmi. Meðal svara kom fram að mismunandi væri hver 

vandi barnsins væri, hvort það væri vanræksla eða áhættuhegðun og hvort það tengdist 

frekar skólanum eða heimilinu. Einnig var talað um úrræðaleysi og valdaleysi hjá 

barnaverndarnefnd auk þess sem samstarfið væri mismunandi eftir því hvar málið væri 

statt hjá barnaverndarnefnd, hvort um væri að ræða nýtt eða gamalt mál.  

 Einnig var spurt hvort skólinn óskaði eftir því að auka samstarf við barnaverndar-

nefnd. 

 

Mynd 15. Óskar skólinn eftir því að auka samstarf við barnaverndarnefnd (N=104)? 

 Eins og sjá má óskar meirihluti skólastjórnenda eftir meira samstarfi við 

barnaverndarnefnd eða 64% en 36% skólastjórnenda óska ekki eftir auknu samstarfi við 

barnaverndarnefnd.  
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 Bornar voru saman tvær spurningar til þess að athuga hvort fylgni væri milli þess 

að skólinn væri með sérstakan tengilið frá barnaverndarnefnd og hins vegar hvort óskað 

væri eftir meira samstarfi (mynd 16). 

 

Mynd 16. Er samband milli þess hvort skólinn var með sérstakan tengilið frá 
barnaverndarnefnd og hvort óskað var eftir meira samstarfi (N=104)? 

Þeir sem voru með tengilið en óskuðu ekki eftir meira samstarfi  voru alls 20% en 

þeir sem voru ekki með tengilið og óskuðu eftir meira samstarfi voru 30%. Þeir sem voru 

með tengilið og óskuðu eftir meira samstarfi voru 35% en þeir sem voru hvorki með 

tengilið né óskuðu eftir meira samstarfi voru 15%. Eins og sjá má á myndinni er ekki 

mikill munur á svörum. 

Einnig var athugað hvort tengsl væri milli þess hvort vilji væri fyrir meira 

samstarfi miðað við það í hvaða landshluta skólinn er (mynd 17). 
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Mynd 17. Er munur eftir landshlutum á því hvar vilji er fyrir meira samstarfi (N=104)? 

 Í aðeins einum landshluta er ekki vilji fyrir meira samstarfi en það er á 

Norðvesturlandi þar sem 7 vilja meira samstarf en 10 vilja ekki meira samstarf. Mestur 

munurinn er í Reykjavík þar sem 20 þátttakendur vilja meira samstarf á móti 6 sem vilja 

það ekki. Töluverður munur er einnig í hinum landshlutunum en Reykjavík og 

Norðvesturland skera sig úr. 

Spurt var um hvort skólastjórnendum fyndist samstarfið ætti að vera á annan 

hátt og má sjá svör við þeirri spurningu á mynd 18. 
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Mynd 18. Telur þú að samstarfið milli barnaverndarnefnda og skólans ætti að vera á 
annan hátt (N=104)? 

 Hér sést að hlutfall skiptist nokkuð jafnt en 54% skólastjórnenda telja að 

samstarfið ætti að vera á annan hátt en 43% segja að samstarfið ætti ekki að vera á 

annan hátt. Þar sem möguleiki var að merkja við tvo valmöguleika voru örfáir sem 

merktu bæði við já og nei og örfáir nefndu einungis dæmi. Þátttakendur voru beðnir um 

að nefna dæmi og nefndu 42% skólastjórnenda dæmi. Svör voru aðallega varðandi það 

að það þyrftu að vera meiri gagnkvæm samskipti, skólanum væri skylt að afhenda 

barnaverndarnefnd þær upplýsingar sem hún biður um en fengi svo oft ekki að vita hvað 

væri í gangi varðandi málefni barnsins. Einnig var talað um að betra væri ef 

barnaverndarstarfsmaður ætti sæti í nemendaverndarráði, og ef skólanum væri ætlað 

ákveðið hlutverk í áætlun um meðferð máls, ætti að láta skólann vita af því og hann 

hafður með í ráðum. Nefnt var að vegna landfræðilegra aðstæðna gæti verið langt á 

milli grunnskólans og skrifstofu barnaverndarnefndar og því þyrfti oft að láta símtöl 

duga. Snertifundir væru betri en með snertifundum er átt við að starfsfólk skólans og 

barnaverndarstarfsmenn hittist augliti til auglitis. Einn skólastjórnandi sagði að 

samstarfið hefði verið að aukast og væri nú með skipulögðum hætti.  

 Einnig var skoðað út frá starfsaldri skólastjórnenda hvort munur væri á því 

hverjir vildu hafa samstarfið á annan hátt en niðurstöður má sjá á mynd 19. 
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Mynd 19. Hversu margir skólastjórnendur töldu að samstarfið ætti að vera á annan hátt 
út frá starfsaldri þeirra (N=104)?   

 Þeir sem voru með starfsaldur frá 21 ári upp í 30 ár töldu flestir að samstarfið 

ætti ekki að vera á annan hátt. Minnsti starfsaldurinn eða 1–5 ár voru með jöfn hlutföll, 

7 sögðust telja að samstarfið ætti að vera á annan hátt og 7 sögðu að það ætti ekki að 

vera á annan hátt. Allir hinir vildu í meira mæli hafa samstarfið á annan hátt. Nokkrir 

nefndu aðra valkosti en einungis já eða nei. Þeir merktu þá ýmist við bæði já og nei eða 

slepptu því að merkja við já og nei og merktu við að nefna dæmi í staðinn. Flestir þeirra 

sem nefndu dæmi gáfu í skyn að þeir teldu að samstarfið ætti að vera á annan hátt. Á 

mynd 20 má sjá eftir kyni skólastjórnenda hvort vilji var fyrir samstarfi á annan hátt eða 

ekki. 
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Mynd 20. Hversu margir skólastjórnendur töldu að samstarfið ætti að vera á annan hátt 

út frá kyni þeirra? 

 Konur voru líklegri til þess að vilja hafa samstarfið við barnaverndarnefnd á 

annan hátt heldur en karlar. 37 konur vildu hafa samstarfið á annan hátt á móti 18 

konum sem vildu halda því óbreyttu. 30 karlmenn vildu hafa samstarfið á annan hátt á 

móti 19 sem vildu hafa það óbreytt. Hlutfall karla og kvenna í þýðinu má sjá á mynd 3. 

  Á mynd 21 sjást svör skólastjórnenda varðandi það hvort barnaverndarnefnd 

veiti skólanum nægjanlegan stuðning varðandi þau börn sem barnaverndarnefnd er að 

fjalla um. 

 

Mynd 21. Telur þú að barnaverndarnefnd veiti skólanum nægjanlegan stuðning 
varðandi þau börn sem barnaverndarnefnd er að fjalla um (N=104)? 

 Flestir svöruðu að barnaverndarnefnd veiti skólanum nægjanlegan stuðning 

varðandi þau börn sem barnaverndarnefnd er að fjalla um en 68% svöruðu alltaf og oft. 

30% skólastjórnenda svöruðu sjaldan en aðeins 3% svöruðu aldrei. 
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 Margir hafa gefið í skyn og sagt í svörunum hér að ofan að þeir óski eftir auknu 

gagnkvæmu upplýsingaflæði en skólastjórnendum finnst oft að þeir fái of litlar 

upplýsingar frá barnaverndarnefndum. Þátttakendur voru spurðir út í það hvort þeir 

teldu mikilvægt að skólinn fengi upplýsingar um málefni einstakra nemenda (mynd 22). 

 

Mynd 22. Telur þú mikilvægt að skólinn fái upplýsingar um málefni einstakra barna 
(nemenda) sem barnaverndarnefnd er að fjalla um (N=104)? 

 Eins og sjá má telur mikill meirihluti eða 90% skólastjórnenda það mikilvægt að 

fá upplýsingar um málefni þeirra barna sem barnaverndarnefnd er að fjalla um. Aðeins 

10% sögðu það sjaldan eða aldrei mikilvægt.  

 Áhugavert er að skoða hvaða upplýsingar skólinn er að fá um málefni barna sem 

eru til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd (mynd 23). 
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Mynd 23. Ef skólinn fær upplýsingar um málefni barns sem barnaverndarnefnd er að 
fjalla um, hvers konar upplýsingar eru það (N=104)? 

 Í þessari spurningu máttu skólastjórnendur merkja við alla þá möguleika sem við 

áttu. Flestir fengu upplýsingar um hvort málefni barnsins hefði verið tekið til meðferðar 

eða um 63% þátttakenda. 56% nefndu upplýsingar um þau úrræði sem 

barnaverndarnefnd hefur veitt barninu. Upplýsingar um gang mála hjá 

barnaverndarnefnd og hvort umfjöllun um málefni barnsins væri lokið fengu hvor 39% 

svörun. 19% sögðust ekki fá neinar upplýsingar frá barnaverndarnefnd og 20% svarenda 

nefndu annað þar sem þeir skrifuðu skýringu. Þar voru meðal annars nefnd atriði eins og 

að það væri einn upplýsingafundur á skólaári og að skólinn þyrfti sjálfur að bera sig eftir 

upplýsingum ef þeir ættu að fá einhverjar upplýsingar. Einn nefndi að skólinn fengi 

upplýsingar með leyfi foreldra og aðrir nefndu að það færi til dæmis eftir því hvaða 

barnaverndarstarfsmaður ætti í hlut.  

 Í beinu framhaldi var spurt hvaða upplýsingar skólastjórnendur myndu vilja fá frá 

barnaverndarnefnd eftir að skólinn tilkynnir um mál eins og sjá má á mynd 24. 
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Mynd 24. Hvaða upplýsingar myndir þú vilja fá frá barnaverndarnefnd eftir að skólinn 
tilkynnir um mál (N=104)? 

 Í þessari spurningu gátu skólastjórnendur merkt við alla þá möguleika sem við 

áttu hverju sinni. Allar tölurnar eru mjög háar eða frá 69% upp í 81% sem gefur til kynna 

að vilji er hjá skólastjórnendum til að fá töluverðar upplýsingar frá barnaverndarnefnd. 

6% nefndu annað og í útskýringum kom meðal annars fram að þeir vildu vita um 

breytingar á högum barns varðandi búsetu og annað slíkt. Einnig kom fram að þeir vildu 

vita niðurstöðu mála svo þeir gætu aðstoðað meðan mál væru í gangi og einn benti á að 

barnaverndarnefnd ætti að gera meira þar sem skólastjórnanda fannst engar breytingar 

verða þrátt fyrir tilkynningar frá skóla.  

 Þá er komið að spurningum varðandi þátttöku skólans í barnaverndarmálum 

(mynd 25).  
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Mynd 25. Tekur skólinn þátt í að meta árangur af þeim stuðningi sem barnið hefur 
fengið (N=104)? 

 Aðeins 11% skólastjórnenda sögðust alltaf taka þátt í að meta árangur af þeim 

stuðningi sem barnið hefði fengið og 19% sögðu oft. Meirihluti skólastjórnenda sagðist 

hins vegar sjaldan eða aldrei taka þátt í að meta árangur en samtals voru það um 71%.  

 Ákveðið var að spyrja nánar út í þátttöku skólans í barnaverndarmálum og var 

næsta spurning um áætlanir um meðferð máls.  

 

Mynd 26. Tekur skólinn þátt í gerð áætlana um meðferð máls (N=104)? 

 Áður en skólastjórnendur svöruðu þessari spurningu gátu þeir lesið útskýringu á 

hvað áætlun um meðferð máls er eins og sést á fylgiskjali nr. 1. Nokkuð svipuð svör 

fengust úr þessari spurningu eins og úr spurningunni um það hvort skólinn tæki þátt í að 

meta árangur af þeim stuðningi sem barn hefði fengið. 2% sögðust alltaf taka þátt í 

áætlun um meðferð máls og 26% sögðust oft taka þátt. 73% sögðust sjaldan eða aldrei 

taka þátt í gerð áætlana um meðferð máls og er það mikill meirihluti þátttakenda. 
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 Nokkrar spurningar voru um þagnarskyldu barnaverndarnefnda og hvort 

skólastjórnendur teldu þagnarskylduna hafa áhrif á meðal annars samstarfið. 

 

Mynd 27. Telur þú að þagnarskylda barnaverndarnefnda torveldi samskipti milli skólans 
og barnaverndarnefndar (N=104)? 

 Meirihluti skólastjórnenda segir að þagnarskylda barnaverndarstarfsmanna 

torveldi samskipti milli skólans og barnaverndarnefnda eða um 68%. Hins vegar segja 

32% skólastjórnenda að þagnarskyldan hafi ekki áhrif á samskiptin.  

 Í framhaldi af þessari spurningu var ákveðið að athuga hvort skólastjórnendur 

teldu áhrif þagnarskyldunnar vera góð eða slæm fyrir hagsmuni barnsins (mynd 28). 

 

 

Mynd 28. Hvaða áhrif telur þú að þagnarskylda barnaverndarnefndar hafi á hagsmuni 
barnsins (N=104)? 

 Nokkuð jafnt hlutfall var á milli þeirra skólastjórnenda sem sögðu að 

þagnarskyldan hefði mjög góð eða góð áhrif á hagsmuni barnsins eða um 48% á móti 

þeim sem sögðu þagnarskylduna hafa slæm áhrif eða mjög slæm eða um 52%. 
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4.4 Tímabundið fóstur 

Áður en þátttakendur svöruðu spurningum sem vörðuðu tímabundið fóstur gátu þeir 

lesið útskýringu á tímabundnu fóstri eins og sjá má í fylgiskjali nr. 1 Valmöguleiki var í 

spurningunum um að ekki hefði verið barn í tímabundnu fóstri í skólanum á meðan 

skólastjórnendurnir höfðu starfað sem slíkir. Einhver misskilningur hefur orðið í svörun 

skólastjórnenda en mismunandi prósentur komu upp í hverri spurningu um það hversu 

margir svöruðu að ekki hefðu verið börn í tímabundnu fóstri meðan skólastjórnandi 

hefur starfað sem slíkur. Þetta er hins vegar mjög lítill munur og ætti ekki að hafa 

teljandi áhrif á svörunina. 

 

Mynd 29. Eru börn í tímabundnu fóstri með lögheimili í öðrum sveitarfélögum í 
skólanum (N=104)? 

 Eins og staðan er í dag er minnihluti þátttakenda með börn í tímabundnu fóstri í 

sínum skóla eða um 35% á móti 65% sem ekki eru með börn í tímabundnu fóstri.  

 Á mynd 30 má sjá í hvaða landshlutum börn í tímabundnu fóstri eru. 
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Mynd 30. Hversu hátt hlutfall barna í tímabundnu fóstri eru í hverjum landshluta fyrir sig 
(N=104)? 

 Flest börn í tímabundnu fóstri eru í grunnskólum á Norðvesturlandi eða um 31%. 

Fæst eru börn í tímabundnu fóstri á höfuðborgarsvæðinu en til þess teljast 

Suðvesturland, Reykjavík norður og Reykjavík suður en samtals eru börn í tímabundnu 

fóstri á þessum svæðum um 22%. 

 Þó að nokkuð lágt hlutfall barna í tímabundnu fóstri væri í grunnskólunum þegar 

könnunin var gerð gátu nokkru fleiri skólastjórnendur svarað næstu spurningum þess 

efnis að börn í tímabundnu fóstri hefðu einhvern tíma verið í skólanum meðan 

skólastjórnandi hafði starfað sem slíkur.  
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Mynd 31. Hver er reynsla þín af því að taka á móti börnum í tímabundnu fóstri (N=104)? 

 Flestir af þeim sem svöruðu sögðu að reynsla þeirra væri góð af því að taka á 

móti börnum í tímabundnu fóstri eða um 37%. Aðeins 7% sögðu hana vera mjög góða, 

11% sögðu hana slæma og 2% sögðu hana mjög slæma. 44% skólastjórnenda sögðust 

ekki hafa verið með barn í tímabundnu fóstri í skólanum frá því þeir tóku við sem 

skólastjórnendur. 

 Næst var spurt um samstarfið við þær barnaverndarnefndir sem sinna málefnum 

barna í tímabundnu fóstri eins og sést á mynd 32. 
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Mynd 32. Er samstarfið við barnaverndarnefnd úr lögheimilissveitarfélagi fósturbarnsins 
eða sér barnaverndarnefnd í því sveitarfélagi sem skólinn tilheyrir um mál 
barnanna (N=104)? 

 Af þeim sem svöruðu sögðu 22% að samstarf væri við barnaverndarnefndir úr 

lögheimilissveitarfélagi barnsins og 12% sögðu að samstarf væri við barnaverndarnefnd í 

því sveitarfélagi sem skólinn tilheyrði varðandi börn í fóstri. 23% skólastjórnenda sögðu 

að misjafnt væri við hvern samstarfið væri. Hætta er á að skólastjórnendur hafi misskilið 

spurninguna þar sem hún er nokkuð flókin. 43% svarenda sögðust ekki hafa verið með 

barn í tímabundnu fóstri á meðan skólastjórnandinn hefði starfað sem slíkur. Hér má sjá 

örlitla skekkju frá fyrra svari (mynd 29) þar sem fram kom að 44% svarenda höfðu ekki 

verið með barn í tímabundnu fóstri á meðan skólastjórnandinn hefði starfað sem slíkur. 

 Næst verður athugað hvort samstarfið varðandi börn í tímabundnu fóstri sé 

öðruvísi við barnaverndarnefndir úr lögheimilissveitarfélagi barnsins (mynd 33). 
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Mynd 33. Er samstarf við barnaverndarnefndir vegna fósturbarna öðruvísi en samstarf 
við barnaverndarnefnd í heimabyggð (N=104)? 

 Meirihluti þeirra sem svöruðu sögðu að samstarfið væri alltaf eða oft öðruvísi 

eða um 35% svarenda. 15% segja samstarfið sjaldan eða aldrei öðruvísi. 7% sögðu að 

heimabyggð sæi um öll börn skólans og 44% sögðu að ekkert barn hefði verið í 

tímabundnu fóstri á meðan skólastjórnandinn starfaði sem slíkur. 

 Því næst var spurt um það hvort börnum í tímabundnu fóstri væri sinnt á annan 

hátt af barnaverndarnefnd og niðurstöður má sjá á mynd 34. 
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Mynd 34. Er börnum í tímabundnu fóstri sinnt á annan hátt af barnaverndarnefnd 
(N=104)? 

 Frekar jafnt hlutfall var á milli þeirra sem svöruðu að börnum í tímabundu fóstri 

væri alltaf eða oft sinnt á annan hátt, en það voru 25% sem svöruðu því, og þeirra sem 

sögðu að þeim væri sinnt sjaldan eða aldrei á annan hátt, eða um 30%. Í þetta skipti 

svöruðu 45% því að ekkert barn hefði verið í tímabundnu fóstri frá því að 

skólastjórnandinn byrjaði að starfa sem slíkur en það er örlítil hækkun frá síðasta svari 

sem var 44%. Eins og sjá má í spurningunum um börn í tímabundnu fóstri voru hlutföllin 

hjá þeim sem sögðu að ekkert barn hefði verið í tímabundnu fóstri meðan 

skólastjórnandinn hefði starfað sem slíkur frá 43% upp í 45%. 
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4.5 Viðmót og viðhorf 

Einnig voru spurningar varðandi viðmót og viðhorf bæði varðandi 

barnaverndarstarfsmenn og starfsfólk skólans. 

 

Mynd 35. Hvernig upplifir þú viðmót barnaverndarnefndar þegar skólinn tilkynnir um 
málefni barnsins (N=104)? 

 Mikill meirihluti upplifir viðmót mjög gott eða gott hjá barnaverndarnefnd þegar 

skólinn tilkynnir um mál eða samtals 97%. Aðeins 3% upplifa slæmt viðmót en enginn 

upplifir mjög slæmt viðmót.  

 Þá var spurt um það hvernig skólastjórnandinn upplifði viðhorf 

barnaverndarnefndar til skólans almennt (mynd 36). 

 

Mynd 36. Hvernig upplifir þú viðhorf barnaverndarnefndar til skólans almennt (N=104)? 

 Svörin við þessari spurningu voru nokkuð lík spurningunni að ofan varðandi 

viðmót barnaverndar varðandi tilkynningar. Alls svöruðu 99% skólastjórnenda að viðhorf 

barnaverndarnefndar til skólans væri mjög gott eða gott. Aðeins 1% svaraði að viðhorfið 

væri slæmt og enginn svaraði að viðhorfið væri mjög slæmt. 
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 Þá var spurt um upplifun skólastjórnandans á því hvaða viðhorf starfsfólk skólans 

hefði til barnaverndarnefndar (mynd 37). 

 

Mynd 37. Hvernig upplifir þú viðhorf starfsmanna skólans til barnaverndarnefndar 
almennt (N=104)? 

 Hér sést að mun fleiri skólastjórnendur segja að viðhorf starfsfólks skólans til 

barnaverndarnefndar sé gott, eða 63%, heldur en mjög gott, eða um 23%. 14% svara að 

viðhorf starfsmanna skólans til barnaverndarnefndar sé slæmt eða mjög slæmt. Ef við 

berum saman svörin við þessari spurningu og svörin við spurningunni á undan þá sést að 

skólastjórnendur telja viðmót barnaverndarnefndar til skólans betra en viðhorf 

starfsfólks skólans til barnaverndarnefnda. 

 Að lokum voru skólastjórnendur beðnir um að gefa samstarfi 

barnaverndarnefndar og skólans einkunn og má sjá niðurstöður á mynd 38. 
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Mynd 38. Að lokum ef þú ættir að gefa samstarfi barnaverndarnefndar og skólans 
einkunn á skalanum 1–10, þar sem 1 þýðir mjög slæmt og 10 þýðir mjög gott, 
hvaða einkunn myndir þú gefa því samstarfi (N=104)? 

 Flestir gáfu samstarfinu 8 í einkunn eða 32%. Enginn gaf einkunnina 1 eða 2 og 

fæstir gáfu einkunnina 3 eða 3%. Næstum helmingur gaf einkunnir 8 eða hærri eða alls 

49%. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman, þær settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun og leitast verður við að svara rannsóknarspurningum. Fyrst verður 

farið yfir veikleika og styrkleika rannsóknarinnar og því næst verður 

rannsóknarspurningunum svarað í fjórum mismunandi hlutum. Fyrst verður 

upplýsingaflæði milli barnaverndarnefndar og grunnskólans skoðað. Svo verður farið í 

tilkynningar og tengiliði barnaverndarnefndar innan grunnskólans. Í þriðja hluta verður 

farið yfir þátttöku grunnskólans og samstarfið almennt og að lokum verður rætt um 

börn í tímabundnu fóstri. 

5.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Þátttaka í rannsókninni var um 60% sem er nokkuð hátt miðað við hugmyndir 

rannsakanda um þátttöku áður en spurningalistinn var lagður fyrir. Velta má fyrir sér 

ástæðum þess að þátttakan var ekki meiri. Ábendingar sem rannsakandi fékk frá 

þátttakendum geta ef til vill skýrt einhvern hluta af brottfalli þýðisins eins og að 

einhverjir komust ekki inn í spurningalistann til að svara honum, einhverjir voru nýhættir 

störfum sem skólastjórnendur og aðrir nýteknir við og höfðu ekki verið í samstarfi við 

barnaverndarnefnd. Einhver nefndi að grunnskólinn væri það lítill að of margar 

spurningar væru ekki með valmöguleika sem hentuðu. Aðrar hugsanlegar ástæður gætu 

verið að skólastjórnendur væru hræddir um að svör þeirra væru rekjanleg til þeirra eða 

að þeir hefðu ekki haft tíma eða vilja til þess að svara. Ekki er víst að allir 

skólastjórnendur hafi fengið spurningalistann sendan en notast var við netfangalista 

sem Samband íslenskra sveitarfélaga hafði undir höndum. Þess má einnig geta að 

spurningalistakannanir hafa notið talsverðra vinsælda síðastliðin ár og hugsanlegt að 

skólastjórnendur séu orðnir þreyttir á því að taka þátt.  

 Hugsanlegir veikleikar komu fram varðandi spurningalistann en að minnsta kosti 

ein spurning gat reynst þátttakendum flókin að skilja. Reynt var að hafa spurningarnar 

hnitmiðaðar og skýrar en ekki er víst að það hafi tekist í öllum spurningunum. Kostur við 

spurningalistann var sá að hann var ekki langur og hann var sendur út á tölvutæku formi 

sem hugsanlega auðveldaði þátttakendum að taka þátt en netkönnun tekur að öllu 

jöfnu styttri tíma og kostar minni fyrirhöfn en til dæmis skriflegur spurningalisti. 
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 Einn af styrkleikum rannsóknarinnar var nokkuð góð svörun og þar sem 

þátttakendur rannsóknarinnar eru allt þýðið er meiri möguleiki á að alhæfa um 

niðurstöðurnar. Hægt er að draga þá ályktun að niðurstöðurnar gefi sterkar 

vísbendingar um álit þýðisins. Rannsóknin var gerð í samstarfi við Samband íslenskra 

sveitarfélaga og er það einn af styrkleikum rannsóknarinnar þar sem svarhlutfall var ef 

til vill meira en minna ef samstarfið hefði ekki verið til staðar.  

5.2 Upplýsingaflæði milli barnaverndarnefndar og grunnskólans 

Á svörum þátttakenda um samstarfið við barnaverndarnefnd kom skýrt í ljós það 

sjónarmið þeirra að upplýsingagjöf væri einhliða. Skólastjórnendum fannst grunnskólinn 

í flestum tilvikum alltaf gefa barnaverndarnefnd þær upplýsingar sem þeir leituðu eftir 

en fengju ekki upplýsingar til baka. Í flestum tilvikum þurfti grunnskólinn að sækjast 

sjálfur eftir upplýsingum hjá barnaverndarnefnd. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

erlenda rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum en auk þess kom fram í þeirri rannsókn 

að félagsráðgjöfum sem unnu hjá barnaverndarnefnd fannst starfsfólk grunnskólans of 

ágengt varðandi upplýsingar vegna þess að félagsráðgjafarnir máttu ekki veita þessar 

upplýsingar vegna þagnarskyldu (Altshuler, 2003). Einnig er hægt að skoða 

niðurstöðurnar samhliða barnaverndarlögunum en þar koma fram ákvæði um 

þagnarskyldu barnaverndarstarfsmanna sem hindrar upplýsingaflæði frá 

barnaverndarnefnd til grunnskóla. Telja má að hér sé komin skýring á því hvers vegna 

grunnskólinn fær ekki allar þær upplýsingar sem skólastjórnendum finnst mikilvægt að 

fá varðandi einstaka börn. Það sem mikilvægt er að vita í þessu samhengi er að hægt er 

að ræða opinskátt um málefni einstakra nemenda og fjölskyldna þeirra ef foreldrar og 

börnin gefa leyfi til þess. 

 Varðandi þagnarskyldu kemur í ljós að skólastjórnendur telja að þagnarskylda 

barnaverndarstarfsmanna torveldi samstarf þeirra við grunnskólann. Þrátt fyrir þessi 

svör telja einhverjir skólastjórnendur að þagnarskylda barnaverndarstarfsmanna hafi 

góð áhrif á hagsmuni barnsins. 48% skólastjórnenda sögðu þagnarskylduna góða eða 

mjög góða fyrir hagsmuni barnsins. Skýring á þessu gæti verið sú að þar sem starfsfólk 

grunnskólans þarf að vera í miklu samstarfi við foreldra þá vita þeir að trúnaður er 

mikilvægur í samstarfinu við börn og foreldra þeirra og ef upp kemur trúnaðarbrestur er 

erfitt að byggja upp traust aftur. Einnig getur verið mismunandi hvað grunnskólinn telur 
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vera trúnaðarupplýsingar og hvað barnaverndarnefnd flokkar sem trúnaðarupplýsingar. 

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi sem fjallaði um trúnaðarskyldu 

barnaverndarstarfsmanna og hvaða áhrif hann hefði á samstarf við grunnskólann kom 

meðal annars fram að starfsfólk grunnskóla taldi til dæmis upplýsingar um hvort mál 

væri í gangi eða hvort máli væri lokið ekki til trúnaðarupplýsinga (Margrét Þórarinsdóttir 

og Sigurrós Ragnarsdóttir, 2010). Skólastjórnendur vilja að sjálfsögðu gera vel við 

nemendur sína og telja því eflaust mikilvægt að fá eins miklar upplýsingar um þá ef þær 

tengjast grunnskólanum á einhvern hátt svo að þeir geti hugsanlega stutt betur við þau 

börn sem þess þurfa með viðeigandi aðgerðum. 

 Hægt var að túlka út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að skólastjórnendur vildu 

fá meiri upplýsingar um einstaka mál frá barnaverndarnefnd. Esteva (2000) hefur komist 

að þeirri niðurstöðu að kennarar okkar daga beri mikla ábyrgð gagnvart nemendum 

sínum, ekki bara með tilliti til námsins heldur einnig hvað varðar aðra þætti í lífi þeirra. 

Ef horft er á hlutverk grunnskólans samkvæmt grunnskólalögum er skiljanlegt að 

skólastjórnendur vilji bæta úr þessum þætti samstarfsins. Úrbætur á þessu sviði gætu 

verið að breyta löggjöfinni en það væri ef til vill ekki besta leiðin og ekki heppilegt að 

leggja niður þagnarskyldu barnaverndarstarfsmanna. Þá er einnig vert að hafa í huga að 

samkvæmt fræðimönnum gengur samvinna betur ef hlutverk hvers og eins í 

samvinnunni eru skilgreind (Glenny og Roaf, 2008) Það að skilgreina markmið 

samvinnunnar og hlutverk hvers og eins í samvinnunni er líklegast til þess að skila 

mestum árangri í bættri samvinnu milli barnaverndarnefnda og grunnskóla og að 

gagnkvæmur skilningur ríki hvað varðar hlutverk þeirra sem að málum koma. Þetta 

hefur verið gert á einhverjum sviðum samstarfsins eins og til dæmis varðandi 

verklagsreglur um tilkynningar til barnaverndarnefndar (Mennta- og velferðarsvið 

Reykjavíkur, 2010). Það kemur yfirleitt í hlut barnaverndarstarfsmanna að meta hvenær 

það þjónar hagsmunum barnanna að gefa grunnskólanum upplýsingar um hagi barnsins 

og fjölskyldu þess. Stundum meta þeir málið svo að nauðsynlegt sé fyrir grunnskólann 

að eiga aðgang að ákveðnum upplýsingum en verða þá að fá til þess samþykki foreldra 

og eftir atvikum barnanna. Í einhverjum tilfellum metur barnaverndarstarfsmaður málið 

þannig að það þjóni ekki hagsmunum barnsins að láta grunnskólanum í té upplýsingar 

um málefni þess. 
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5.3 Tilkynningar og tengiliður 

Eins og fram kemur í ársskýrslu Barnaverndarstofu frá 2011 eru um 10% tilkynninga frá 

opinberum aðilum frá skólum (Barnaverndarstofa 2011b). Þó að svo fáar tilkynningar 

berist frá grunnskólum er hægt að sjá á niðurstöðum rannsóknarinnar að flestir 

skólastjórnendur, eða um 89%, sögðu að ákveðið verklag færi í gang í grunnskólanum 

þegar tilkynna ætti til barnaverndarnefndar. Þessar niðurstöður eru afgerandi og túlka 

má þær sem svo að samstarfið sem barnaverndarnefnd og grunnskóli hafa átt í gegnum 

tíðina hafi skilað sér í því að grunnskólanum sé ljóst hvernig þeir eigi að tilkynna. 46% 

skólastjórnenda upplifa viðmót barnaverndarnefnda til tilkynninga frá grunnskóla mjög 

gott og 51% gott sem segir okkur að ástæðan fyrir svo fáum tilkynningum sé að öllum 

líkindum ekki vegna þess að skólastjórnendur upplifi viðmót barnaverndarstarfsmanna 

slæmt varðandi tilkynningar. Sú staðreynd að tilkynningar eru hlutfallslega fáar frá 

skólum kynni að skýrast af viðhorfi starfsfólks grunnskólans til barnaverndarnefndar en 

þær niðurstöður úr rannsókninni eru heldur neikvæðari en upplifun skólastjórnenda á 

viðmóti barnaverndarstarfsmanna til tilkynninga frá grunnskólanum. 23% 

skólastjórnenda upplifa viðhorf starfsfólks grunnskólans til barnaverndarnefndar mjög 

gott, 63% gott, 13% slæmt og 1% mjög slæmt. 

Áhugavert væri að gera rannsókn á því  hvers vegna tilkynningar frá grunnskólum 

eru svo fáar sem raun ber vitni. Norsk rannsókn fjallar meðal annars um þennan þátt og 

þar var ástæðan meðal annars talin vera fjarlægð milli barnaverndarnefndar og 

grunnskólans og að grunnskólinn væri ekki með fastan tengilið frá barnaverndarnefnd 

(Baklien, 2010). Einn skólastjórnandi nefndi í rannsókninni að fjarlægðin milli skrifstofu 

barnaverndarnefndar og grunnskólans væri svo mikil að það hamlaði samstarfinu. 

Varðandi tengilið frá barnaverndarnefnd sögðust 55% skólastjórnenda vera með tengilið 

frá barnaverndarnefnd í grunnskólanum. Það gæti verið áhugavert að velta því fyrir sér 

hvort tilkynningar séu hlutfallslega fleiri í þeim grunnskólum, sem eru með tengilið frá 

barnaverndarnefnd, en hjá þeim sem ekki eru með tengilið. Hægt væri að notast við 

niðurstöður þessarar rannsóknar og bera þær saman við sams konar rannsókn sem 

myndi fjalla um það hvort grunnskólarnir væru með tengilið frá barnaverndarnefnd. Ef 

fleiri svöruðu játandi væri áhugavert að athuga hvort tilkynningum hefði farið fjölgandi. 
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Ef barnaverndarstarfsmaður á fast sæti í nemendaverndarráði grunnskólans er 

hægt að líta á það sem svo að sá starfsmaður sé tengiliður barnaverndarnefndar innan 

skólans. Samkvæmt grunnskólalögum eru grunnskólum skylt að hafa nemendaverndar-

ráð í skólanum. Fulltrúum frá barnaverndarnefnd er ekki skylt að sitja fundi 

nemendaverndarráðs en í mörgum grunnskólum á barnaverndarstarfsmaður sæti. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 49% skólastjórnenda sögðust vera með 

fastan starfsmann frá barnaverndarnefnd á nemendaverndarráðsfundum. Aðrir 

skólastjórnendur nefndu að barnaverndarstarfsmaður væri kallaður til á fundi 

nemendaverndarráðs ef nauðsynlegt þætti að hafa hann með og aðrir sögðu að 

barnaverndarstarfsmaður kæmi einu sinni á önn. Enn aðrir skólastjórnendur lýstu yfir 

vilja sínum til þess að hafa barnaverndarstarfsmann sem ætti fast sæti í 

nemendaverndarráði. Áhugavert er að rýna í niðurstöður varðandi hvar flestir tengiliðir 

barnaverndarnefndar við grunnskólana eru út frá þeim landshlutum sem grunnskólarnir 

tilheyra. Á Reykjavíkursvæðinu eru til dæmis töluvert fleiri grunnskólar sem telja sig ekki 

vera með tengilið innan skólans frá barnaverndarnefnd heldur en þeir skólar sem telja 

sig vera með tengilið. Einnig er sömu sögu að segja um Norðausturland en þar er 

munurinn samt sem áður ekki eins afgerandi. Á Suðurlandi, Suðvesturlandi og 

Norðausturlandi eru hlutfallslega fleiri grunnskólar með tengilið frá barnaverndarnefnd 

en án hans. Hægt er að túlka muninn á þessu sem svo að samstarf grunnskóla og 

barnaverndarnefndar sé mismunandi eftir landshlutum. 

Hægt er að velta fyrir sér bæði jákvæðum og neikvæðum hliðum þess að hafa 

fastan barnaverndarstarfsmann á fundum nemendaverndarráðs. Jákvæðu hliðarnar 

gætu verið þær að barnaverndarstarfsmaðurinn væri sýnilegri starfsmönnum skólans og 

auðvelt fyrir starfsmenn skólans að fá upplýsingar um verklag og vinnuaðferðir 

barnaverndarstarfsmanna. Hugsanlega ætti tilkynningum eftir að fjölga og samstarfið 

yrði ef til vill betra þar sem barnaverndarstarfsmaðurinn hittir starfsfólk grunnskólans 

reglulega og gefur sér tíma til að ræða hin ýmsu mál sem hvíla á kennurum varðandi 

einstaka nemendur. Ef vel tekst til verður samvinnan skilvirkari og allir njóta góðs af. 

Hins vegar þarf að hafa í huga að til þess að slíkt samstarf virki þarf til dæmis að vera 

mjög skýrt hvert hlutverk barnaverndarstarfsmannsins er á fundunum. Á fundum 

nemendaverndarráðs eru málefni einstakra nemenda rædd og með því að ræða hlutina 
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við barnaverndarstarfsmanninn þá er ekki þar með sagt að um tilkynningu sé að ræða, 

formleg tilkynning þarf ávallt að berast til barnaverndarnefndar. Ef hlutverk 

barnaverndarstarfsmannsins er ekki nægilega skýrt er hugsanlega hætta á því að 

tilkynningum til barnaverndarnefndar fækki og yrði það skref aftur á bak. 

5.4 Þátttaka og samvinna 

Sá möguleiki er fyrir hendi að barnaverndarstarfsmenn og grunnskólinn séu í samvinnu 

um gerð áætlana um meðferð máls. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er 

samvinna varðandi gerð áætlana um meðferð máls ekki mikil. 26% skólastjórnenda 

segjast oft taka þátt í gerð áætlana um meðferð máls og 2% segjast alltaf taka þátt. 72% 

skólastjórnenda segjast því sjaldan eða aldrei taka þátt í gerð áætlana um meðferð máls. 

Velta má fyrir sér hvers vegna fleiri taki ekki þátt í gerð áætlana um meðferð máls. 

Ástæðurnar gætu verið ýmsar. Það getur til dæmis verið að sú áætlun sem 

barnaverndarstarfsmenn gera tengist ekki á nokkurn hátt grunnskólanum og talið að 

óþarfi sé að draga grunnskólann inn í vinnuna. Önnur ástæða getur verið sú að 

barnaverndarstarfsmaður átti sig hreinlega ekki á því að gott væri fyrir hagsmuni 

barnsins að fá grunnskólann í samvinnu um gerð áætlana um meðferð máls. Kostur við 

það að barnaverndarstarfsmenn séu í samvinnu við grunnskólann varðandi gerð 

áætlana getur til dæmis verið sá að hugsanlega er líklegra að grunnskólinn sinni þörfum 

barnsins betur ef samvinna er höfð um það hvert hlutverk grunnskólans sé í aðstoð við 

barnið. Einnig getur grunnskólinn komið til móts við barnaverndarstarfsmenn og gert 

þeim grein fyrir því hvaða úrræði séu í boði í grunnskólanum því að hægt er að gefa sér 

það að barnaverndarstarfsmaður viti ekki alltaf hvað grunnskólinn hefur upp á að bjóða 

hverju sinni. Sams konar niðurstöður fengust hjá skólastjórnendum um það hvort þeir 

væru að taka þátt í því að meta árangur af þeim stuðningi sem barnið hefur fengið og 

svaraði mikill meirihluti sjaldan eða aldrei eða samtals um 71% skólastjórnenda.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti skólastjórnenda eða 64% vilja 

auka samstarf grunnskólans við barnaverndarnefndir en rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum styður þessar niðurstöður (Altshuler, 2003). Einnig kom fram að 54% 

skólastjórnenda vildi hafa samstarfið á annan hátt. Athugað var hvort starfsaldur 

skólastjórnenda hefði áhrif á það hvort þeir, sem væru búnir að starfa lengur sem 

skólastjórnendur, vildu aukið samstarf eða öfugt. Á niðurstöðum má sjá að ekki er hægt 
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að tengja ákveðin svör við starfsaldur skólastjórnenda varðandi aukið samstarf en 

svarhlutfallið var mjög mismunandi. Hægt er að velta vöngum yfir því hvernig 

skólastjórnendur vilja auka þetta samstarf og hvernig þeir vilja hafa það öðruvísi. Eins og 

áður hefur verið rætt kom skýrt fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að það sem 

skólastjórnendum fannst einkum ábótavant varðandi samstarfið var skortur á 

upplýsingagjöf barnaverndarnefndar til grunnskólans. Ætla má að sá þáttur sé það sem 

skólastjórnendur vildu helst hafa öðruvísi varðandi samstarfið. Hlutfall skólastjórnenda, 

sem ekki vill auka samstarfið við barnaverndarnefnd, er 36%, og 46% vilja ekki hafa 

samstarfið á annan hátt. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að segja að hópur 

skólastjórnenda skiptist nokkurn veginn í tvo hluta – annar hlutinn er nokkuð sáttur við 

samstarfið eins og það er en hinn hópurinn vill breytingar. Niðurstöður benda einnig til 

þess að miklum meirihluta skólastjórnenda, eða 88%, finnist samstarfið vera mjög gott 

eða gott með það að markmiði að styðja við þau börn sem þess þurfa. Hægt er að álykta 

sem svo að skólastjórnendum finnist samstarfið vera að þjóna hagsmunum barnsins.  

5.5 Börn í tímabundnu fóstri 

Möguleiki var fyrir skólastjórnanda að merkja við að aldrei hefði verið barn í 

tímabundnu fóstri frá því hann tók við stjórn grunnskólans. Svarhlutfallið við þessum 

möguleika er frá 43% upp í 45% sem gefur til kynna að hugsanlega hafi einhver 

misskilningur ríkt varðandi spurninguna. Það var því rétt rúmur helmingur 

skólastjórnenda sem svaraði spurningum varðandi börn í tímabundnu fóstri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að mismunandi sé hvaða 

barnaverndarnefnd sér um málefni barnsins og er þá  í samstarfi við grunnskólann en 

barnaverndarlögin segja að barnaverndarnefnd í lögheimilissveitarfélagi barnsins eigi að 

sjá um málefni þess barns sem ráðstafað er í tímabundið fóstur nema annað sé rætt. 

22% skólastjórnenda sögðu samstarf grunnskólans vera við barnaverndarnefnd í 

lögheimilissveitarfélagi barnsins, 12% sögðu að samstarfið væri við barnaverndarnefnd 

þess sveitarfélags sem grunnskólinn tilheyrir og 23% skólastjórnenda sögðu það vera 

misjafnt. Hægt væri að spyrja skólastjórnendur um það hvort þeir hefðu upplifað 

ágreining milli barnaverndarnefndar, annars vegar um það hver ætti að sjá um málefni 

barnsins og hins vegar um það hver ætti að greiða fyrir framfærslu þess, til dæmis 

grunnskólagöngu.  
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 Niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki í samræmi við rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum þar sem kom fram að börn í fóstri fengu ófullnægjandi aðstoð frá bæði 

barnaverndarnefnd og grunnskóla (Altshuler, 2003). Reynsla flestra skólastjórnenda var 

góð varðandi það að taka á móti börnum í tímabundnu fóstri og má því ætla að 

skólastjórnendur hafi ekki upplifað skort á þjónustu gagnvart þessum börnum, hvorki frá 

grunnskólanum né barnaverndarnefnd. Skólastjórnendur töldu í flestum tilfellum 

samstarfið vera öðruvísi við barnaverndarnefnd í því sveitarfélagi sem fósturbarnið átti 

lögheimili í en við barnaverndarnefnd í því sveitarfélagi sem grunnskólinn tilheyrir. 

Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að barnaverndarnefndir í mismunandi 

umdæmum vinni ekki eins. Hugsanlega er hver og ein barnaverndarnefnd með 

mismunandi verklagsreglur varðandi samstarf við grunnskólann en það gæti líka verið að 

barnaverndarnefnd og grunnskólinn hafi ekki gefið sér tíma í að skilgreina og móta 

samstarfið og það sé á einhvern hátt ómarkvisst. Velta má fyrir sér hvort samstarfið við 

aðrar barnaverndarnefndir en hana sem er í umdæmi grunnskólans væri til dæmis 

skilvirkara og betra eða óskipulagðara og verra. Einnig þarf að hafa í huga að í flestum 

tilvikum er meiri fjarlægð milli grunnskólans og þeirrar barnaverndarnefndar sem sér 

um málefni fósturbarnsins en almennt er í barnaverndarmálum. 

 Í lokin voru þátttakendur beðnir um að gefa samstarfinu í heild einkunn á 

skalanum 1–10 þar sem 1 þýðir mjög slæmt og 10 þýðir mjög gott. Áhugavert var að sjá 

hversu háar einkunnir þátttakendur gáfu samstarfinu. Flestir gáfu samstarfinu 

einkunnina 8 eða 32% þátttakenda og 17% gáfu einkunnirnar 9 og 10. 41% þátttakenda 

gáfu einkunnir á bilinu 5–7 og aðeins 10% gáfu einkunn undir 5. Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að þátttakendur séu flestir nokkuð sáttir við samstarfið eins og það er í dag. 
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Lokaorð 

Rannsóknin hefur leitt í ljós að þátttakendur eða skólastjórnendur telja samstarfið við 

barnaverndarnefnd nokkuð gott. Alltaf má breyta og bæta og það er vilji flestra 

skólastjórnenda að auka samstarfið við barnaverndarnefnd. Hins vegar er meirihluti sem 

vill ekki að samstarfið sé á annan hátt en það er nú. Það helsta sem skólastjórnendur 

bentu á varðandi breytingar var að þeir vildu fá meiri upplýsingar frá barnaverndarnefnd 

sem væru mikilvægar fyrir starfsfólk grunnskólans svo að þeir gætu sinnt sínu hlutverki 

gagnvart nemendum betur. 

 Mikilvægt er að grunnskólinn og barnaverndarnefnd eigi gott samstarf til þess að 

það nýtist barninu og fjölskyldu þess sem best. Alltaf þarf að huga fyrst og fremst að 

hagsmunum barnsins þegar samvinna er höfð. Starfsmenn barnaverndarnefndar eiga að 

vera í stakk búnir til þess að halda samstarfinu við grunnskóla faglegu og meta það 

þegar þörf er á samstarfi. Þeir eiga einnig að vera færir um að meta hvaða upplýsingar 

er mikilvægt að veita grunnskólanum varðandi börn sem eru til umfjöllunar hjá 

barnaverndarnefnd og hvenær upplýsingarnar eiga að berast grunnskólanum. Þar á móti 

verður starfsfólk grunnskólans að treysta því að barnaverndarstarfsmaður meti 

aðstæður rétt hverju sinni og átta sig á því að barnaverndarstarfsmenn eru bundnir 

þagnarskyldu varðandi þau börn sem barnaverndarnefnd er að sinna samkvæmt lögum. 

 Rannsóknir sem áhugavert væri að gera í framhaldi af þessari væru meðal annars 

að gera eigindlega rannsókn sem byggðist á niðurstöðum þessarar rannsóknar til þess 

að dýpka þekkinguna á viðfangsefninu. Einnig væri hægt að semja spurningalistann með 

barnaverndarstarfsmenn í huga og taka einnig eigindleg viðtöl við þá til þess að dýpka 

skilning og þekkingu á viðfangsefninu. Rýnihópur myndi ef til vill gefa góða sýn á það 

hvernig samstarfið væri en í rýnihópnum gætu verið bæði starfsmenn 

barnaverndarnefnda og skólastjórnendur sem myndu ræða sín á milli ákveðna þætti 

samstarfsins. Aðrar framtíðarrannsóknir sem mætti huga að varða til dæmis traust 

skólastjórnenda til barnaverndarnefndar en það er talin vera ein forsenda þess að 

samstarf gangi vel. Einnig væri áhugavert að gera langtímarannsókn á því hvernig 

þróunin er í þessu samstarfi og horfa þá til þess hvort upplýsingagjöfin hafi eitthvað 
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breyst milli ára auk þess að athuga hvort fleiri grunnskólar séu komnir með tengilið frá 

barnaverndarnefnd. 

 Það er von höfundar að niðurstöður þessarar rannsóknar leiði til frekari 

rannsókna á viðfangsefninu og séu til hagsbóta fyrir bæði barnaverndarnefndir og 

grunnskóla. Mikilvægt er að huga vel að samstarfinu svo að börnin og fjölskyldur þeirra 

geti  notið góðs af. Einnig þarf að skilgreina samvinnuna vel svo hver og einn þekki sitt 

hlutverk og hvert hlutverk samstarfsaðilanna sé. Mikilvægt er að hver og einn viti hvað 

felst í samstarfinu og missi ekki sjónar af tilgangi samstarfsins sem er í þessu tilviki að 

þjóna hagsmunum þeirra barna sem í hlut eiga. 
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Fylgiskjöl: 

Fylgiskjal 1. Spurningalisti. 

 

Samskipti milli grunnskóla og barnaverndarnefndar út frá sjónarhorni 

skólastjórnenda. 

Ágæti viðtakandi 

Ég heiti Gerður Sif Stefánsdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Um þessar mundir vinn ég að meistaraverkefni mínu sem fjallar um 

samskipti á milli skóla og barnaverndarnefndar út frá sjónarhorni skólastjórnenda.  

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á upplifun skólastjórnenda af samskiptum 

og sambandi þeirra við  barnaverndarnefndir, hvað er gott og hvað mætti betur fara og 

hvernig mögulega væri hægt að gera samstarfið markvissara ef vilji er fyrir því. Reynt 

verður að koma auga á styrk- og veikleika varðandi samstarfið út frá sjónarhorni 

skólastjórnenda. Markmiðið er að samstarf og samskipti milli skóla og 

barnaverndarnefnda verði sem árangursríkast út frá hagsmunum barnsins.  

Nánari upplýsingar um rannsóknina má sjá í bréfi sem Gyða Hjartardóttir, 

félagsþjónustufulltrúi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, sendi 25. ágúst s.l. Taka skal 

fram að rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 

Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir vakna þá er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaða í síma 8623726 eða senda tölvupóst á netfangið gss8@hi.is. Þér 

er einnig velkomið að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar sem er Anni G. 

Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands í síma 5254197 eða í gegnum 

tölvupóst annihaug@hi.is eða Gyðu Hjartardóttur félagsþjónustufulltrúa hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga í síma 5154930 eða gegnum tölvupóst gyda@samband.is. 

 

 

mailto:gss8@hi.is
mailto:annihaug@hi.is
mailto:gyda@samband.is
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Skilgreiningar: 

Barnaverndarnefnd:  

Samkvæmt 2. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er markmið laganna að tryggja að börn 

sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái 

nauðsynlega aðstoð. Markmiðum er reynt að ná með því að styrkja fjölskyldur í 

uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. 

 Þegar talað er um barnaverndarnefndinr í spurningalistanum er átt við fulltrúa í 

barnaverndarnefnd og/eða starfsmanna þeirra sem vinna í umboði nefndarinnar. 

Tímabundið fóstur: 

Samkvæmt 65. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er talað um fóstur þegar 

barnaverndarnefnd felur fósturforeldrum forsjá eða umsjá barns. Ástæður þess geta 

verið margvíslegar.  

 Þegar barn er í tímabundnu fóstri er markmiðið ávallt að bæta úr því ástandi sem 

varð tilefni fóstursins innan skamms tíma þannig að barnið geti snúið heim að nýju. Í 

tímabundnu fóstri er algengast að barnið sé með lögheimili hjá forsjáraðilum og í því 

sveitarfélagi sem ráðstafaði barninu í fóstrið, sem þá ber allan kostnað af fóstri barnsins, 

þar á meðal skólagöngu barnsins.  

Áætlun um meðferð máls: 

Í 23. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að ef könnun leiði í ljós að þörf sé á beitingu 

sérstakra úrræða samkvæmt lögum skal barnaverndarnefnd í samvinnu við foreldra og 

eftir atvikum við barn sem náð hefur 15 ára aldri, gera skriflega áætlun um frekari 

meðferð máls. Barnaverndarnefnd skal meta þörf á samstarfi við aðra aðila við gerð og 

framkvæmd áætlunar og í samvinnu við foreldra leitast við að koma slíku samstarfi á. 
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Bakgrunnsspurningar 

1. Kyn skólastjórnanda? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Kvenkyn  
 Karlkyn  

2. Starfsaldur sem skólastjórnandi? * 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

3. Í hvaða landshluta er skólinn? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Norðvestur  
 Norðaustur  
 Suður  
 Suðvestur  
 Reykjavík norður  
 Reykjavík suður  

4. Heildarfjöldi starfsmanna með leyfisbréf sem grunnskólakennarar? * 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

5. Hversu mörg börn eru í skólanum? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 1-100  
 101-250  
 251-400  
 401-550  
 551-800  
 801 eða fleiri  
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Samskipti skóla og barnaverndarnefnda 

6. Hvernig er samstarfi barnaverndarnefndar og skólans háttað í dag? * 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Skólinn ber sig sjálfur eftir upplýsingum frá barnaverndarnefnd  
 Barnaverndarnefnd gefur upplýsingar til skólans um barnaverndarmál  
 Nemendaverndarráð er starfandi í skólanum þar sem fulltrúi 

barnaverndarnefndar á sæti  
 Annarskonar fundir eru haldnir innan skólans með barnaverndarstarfsmanni  
 Fundir eru haldnir með starfsfólki skólans á skrifstofu barnaverndarnefndar  
 Annað:   

7. Er ákveðið verklag sem hefst þegar skólinn tilkynnir um mál til 
barnaverndarnefndar? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

8. Á hvaða hátt tilkynnir skólinn um mál til barnaverndarnefndar? * 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Á nemendaverndarráðsfundum  
 Með tilkynningareyðublaði  
 Í gegnum síma  
 Starfsmaður skólans fer á fund á skrifstofu barnaverndarnefndar  
 Starfsmaður barnaverndarnefndar er boðaður á fund í skólanum  
 Annað:   

9. Er skólinn með sérstakan tengilið frá barnaverndarnefnd? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

10. Hversu gott eða slæmt telur þú samstarf barnaverndarnefndar og skóla 
vera með það að markmiði að styðja við þau börn sem þess þurfa? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Mjög gott  
 Gott  
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 Slæmt  
 Mjög slæmt  

11. Er satmstarf við barnaverndarnefnd ólíkt eftir því hver vandi barnsins er? 
* 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 2 svör 

 Alltaf  
 Oft  
 Sjaldan  
 Aldrei  
 Getur þú nefnt dæmi?:   

12. Óskar skólinn eftir því að auka samstarf við barnaverndarnefnd? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

13. Telur þú að samstarfið milli barnaverndarnefnda og skólans ætti að vera 
á annan hátt? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 2 svör 

 Já  
 Nei  
 Getur þú nefnt dæmi?:   

14. Telur þú að barnaverndarnefnd veiti skólanum nægjanlegan stuðning 
varðandi þau börn sem barnaverndarnefnd er að fjalla um? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Alltaf  
 Oft  
 Sjaldan  
 Aldrei  

15. Telur þú mikilvægt að skólinn fái upplýsingar um málefni einstakra barna 
(nemenda) sem barnaverndarnefnd er að fjalla um? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Alltaf  
 Oft  
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 Sjaldan  
 Aldrei  

16. Ef skólinn fær upplýsingar um málefni barns sem barnaverndarnefnd er 
að fjalla um, hvers konar upplýsingar eru það? * 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Upplýsingar um hvort málefni barnsins hafi verið tekið til meðferðar  
 Upplýsingar um gang mála hjá barnaverndarnefnd  
 Upplýsingar um þau úrræði sem barnaverndarnefnd hefur veitt barninu  
 Upplýsingar um hvort umfjöllun um málefni barnsins er lokið hjá 

barnaverndarnefnd  
 Skólinn fær engar upplýsingar frá barnaverndarnefnd  
 Annað:   

17. Hvaða upplýsingar myndir þú vilja fá frá barnaverndarnefnd eftir að 
skólinn tilkynnir um mál? * 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Upplýsingar um hvort umfjöllun um málefni barnsins væri lokið hjá 
barnaverndarnefnd  

 Upplýsingar um hvort málefni barnsins hafi verið tekið til meðferðar hjá 
barnaverndarnefnd  

 Upplýsingar um gang mála hjá barnaverndarnefnd  
 Upplýsingar um þau úrræði sem barnaverndarnefnd hefur úthlutað barninu  
 Annað:   

18. Tekur skólinn þátt í að meta árangur af þeim stuðningi sem barnið hefur 
fengið? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Alltaf  
 Oft  
 Sjaldan  
 Aldrei  

19. Tekur skólinn þátt í gerð áætlana um meðferð máls? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Alltaf  
 Oft  
 Sjaldan  
 Aldrei  
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Skilgreiningu á áætlun um meðferð máls má finna á forsíðu spurningalista. 

20. Telur þú að þagnarskylda barnaverndarnefnda torveldi samskipti milli 
skólans og barnaverndarnefndar? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

21. Hvaða áhrif telur þú að þagnarskylda barnaverndarnefndar hafi á 
hagsmuni barnsins? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Mjög góð  
 Góð  
 Slæm  
 Mjög slæm  

22. Eru börn í tímabundnu fóstri með lögheimili í öðrum sveitarfélögum í 
skólanum? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

Skilgreiningu á tímabundnu fóstri má finna á forsíðu spurningalista. 

23. Hver er reynsla þín af því að taka á móti börnum í tímabundnu fóstri? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Mjög góð  
 Góð  
 Slæm  
 Mjög slæm  
 Ekki hefur verið barn í tímabundnu fóstri í skólanum frá því ég tók við sem 

skólastjórnandi  

24. Er samstarf við barnaverndarnefnd úr lögheimilissveitarfélagi 
fósturbarnsins eða sér barnanverndarnefnd í því sveitarfélagi sem skólinn 
tilheyrir um mál barnanna? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 
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 Samstarf skóla við barnaverndarnefnd í lögheimilissveitarfélagi barnsins  
 Samstarf skóla við barnaverndarnefnd þess sveitarfélags sem skólinn tilheyrir  
 Misjafnt  
 Ekki hefur verið barn í tímabundnu fóstri í skólanum frá því ég tók við sem 

skólastjórnandi  

25. Er samstarf við barnaverndarnefndir vegna fósturbarna öðruvísi en 
samstarf við barnaverndarnefnd í heimabyggð? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Alltaf  
 Oft  
 Sjaldan  
 Aldrei  
 Barnaverndarnefnd í heimabyggð sér alfarið um málefni allra barna skólans  
 Ekki hefur verið barn í tímabundnu fóstri í skólanum frá því ég tók við sem 

skólastjórnandi  

26. Er börnum í tímabundnu fóstri sinnt á annan hátt af barnaverndarnefnd? 
* 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Alltaf  
 Oft  
 Sjaldan  
 Aldrei  
 Ekki hefur verið barn í tímabundnu fóstri í skólanum frá því ég tók við sem 

skólatjórnandi  

27. Hvernig upplifir þú viðmót barnaverndarnefndar þegar skólinn tilkynnir 
um málefni barns? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Mjög gott  
 Gott  
 Slæmt  
 Mjög slæmt  

28. Hvernig upplifir þú viðhorf barnaverndarnefndar til skólans almennt? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Mjög gott  
 Gott  
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 Slæmt  
 Mjög slæmt  

29. Hvernig upplifir þú viðhorf starfsmanna skólans til barnaverndarnefndar 
almennt? * 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 1 svör 

 Mjög gott  
 Gott  
 Slæmt  
 Mjög slæmt  

30. Að lokum ef þú ættir að gefa samstarfi barnaverndarnefndar og skólans 
einkunn á skalanum 1-10, þar sem 1 þýðir mjög slæmt og 10 þýðir mjög gott, 
hvaða einkunn myndir þú gefa því samstarfi? * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Samstarf 
          

 

Takk fyrir þátttökuna. 
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Fylgiskjal 2. Kynningarbréf. 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég heiti Gerður Sif Stefánsdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Um þessar mundir vinn ég að meistaraverkefni mínu sem fjallar um 

samstarf á milli skóla og barnaverndarnefndar út frá sjónarhorni skólastjórnenda.  

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á upplifun skólastjórnenda af samstarfi og 

samskiptum þeirra við  barnaverndarnefndir, hvað er gott og hvað mætti betur fara og 

hvernig mögulega væri hægt að gera samstarfið markvissara ef þörf er á. Reynt verður 

að koma auga á styrk- og/eða veikleika varðandi samstarfið út frá sjónarhorni 

skólastjórnenda.  

Ég vonast til að niðurstöðurnar eigi bæði eftir að nýtast skólastjórnendum og 

barnaverndarnefndum í framtíðinni á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, sem muni nýtast 

vel við þróun þeirrar þjónustu sem um ræðir. Markmiðið er að samstarf og samskipti 

milli skóla og barnaverndarnefnda verði sem árangursríkast út frá hagsmunum barnsins.  

Þátttakendur í rannsókninni eru allir skólastjórnendur á Íslandi, bæði í 

almennum skólum sem og einkareknum.  Þú sem skólastjórnandi verður því sjálfkrafa 

einn af þátttakendum rannsóknarinnar. Rannsóknin er nafnlaus og því verður ekki hægt 

að rekja svör til svarenda þegar unnið verður úr gögnunum. Ekki er vitað um neina 

áhættu af því að taka þátt. Ekki er heldur um beinan ávinning að ræða fyrir þig sem 

þátttakanda en ætla má að þátttaka þín skili sér í marktækari niðurstöðum á 

rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Það er von mín að þú sjáir þér fært að taka þátt í rannsókninni en með því að 

fylla út spurningalistann ertu sjálfkrafa búinn að samþykkja þátttöku. Þér er að 

sjálfsögðu frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Spurningalistinn verður sendur út 7. 

september n.k. og vonast er til þess að listanum verði svarað innan sjö daga ef hægt er 

eða til 14. september. 

Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir vakna þá er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaða í síma 862-3726 eða senda tölvupóst á netfangið gss8@hi.is  

Þér er einnig velkomið að hafa samband við ábyrgðarmenn rannsóknarinnar sem eru 

mailto:gss8@hi.is
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Anni G. Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands í síma 5254197 eða í 

gegnum tölvupóst annihaug@hi.is  og Gyða Hjartardóttir félagsþjónustufulltrúi hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga í síma 5154930 eða gegnum tölvupóst 

gyda@samband.is 

 

Með fyrirfram þakklæti og von um jákvæð viðbrögð 

Gerður Sif Stefánsdóttir 
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