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Ágrip 

Í þessari B.Ed.-ritgerð er greint frá rannsókn á leikskólum í Reykjavík vorið 2013. Spurt var 

hvort leikskólar í Reykjavík hafa skilgreinda áfallaáætlun fyrir sinn skóla og ef svo er hvers 

konar viðbrögð, verkferli eða eftirfylgni er fjallað þar um. Þá var spurt hvort skilgreind væri 

áfallateymi í leikskólunum og ef svo er hverjir eiga sæti í þeim, hvers konar viðfangsefni séu 

skilgreind fyrir teymin og hvers konar handleiðslu þau hafa fengið. Gagnaöflun fólst í að farið 

var með gátlista í alla leikskóla í Reykjavík sem rannsakandi skráði á og fengust svör frá 80% 

starfandi leikskólum í borginni.  Niðurstöður benda til þess að 67% borgarreknu leikskóla í 

Reykjavík og  40% einkareknu leikskólanna séu með skilgreinda áfallaáætlun að yfirfara þurfi 

og endurnýja verði áfallaáætlanir í mörgum leikskólanna í Reykjavík. Þá virðist þurfa að skýra 

hlutverk þjónustumiðstöðva hverfanna, t.d. við mótun áfallaáætlana skólanna og handleiðslu 

við áfallateymi. Í um 73% borgarreknu leikskólanna og 40% einkareknu leikskólanna eru 

skilgreind áfallateymi en ljóst er að víða þarf að skilgreina betur hlutverk þeirra og fara yfir 

hverjir eiga sæti í þeim. Þá vantar einnig mikið upp á að leikskólar séu með áfallaáætlanir 

sínar á heimasíðu skólans. 
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Formáli 

Mig langar að þakka leiðsagnarkennara mínum Auði Pálsdóttur fyrir áhrif stuðning og 

hvatninu við gerð þessa verkefnis. Einnig við ég þakka öllum leikskólastjórnendum sem tóku 

á móti mér í leikskólaheimsóknunum og áttu við mig samtal, án þeirra aðkomu hefði 

verkefnið ekki orðið að því sem það er. Að lokum við ég þakka fjölskyldu minni sem sýndi 

mér skilning og stuðning við vinnu mína og í þeim tíma sem þetta verkefni krafðist. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem tilgreind 

er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. 

nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Jónína Dagmar Ásgeirsdóttir. 

Reykjavík, 6. maí 2013 
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1 Inngangur 

Á hverjum degi verða einstaklingar fyrir áföllum af ýmsum toga í samfélagi okkar, 

börn eru þar ekki undanskilin og eru þau oft viðkvæmustu aðilarnir þegar á reynir. Það 

hvernig nærstaddir og nákomnir bregðast við skiptir sköpum fyrir þann sem fyrir áfallinu 

verður og þá sem næst honum standa. Í skólum dvelja börn stærstan hluta dagsins og til 

skóla eru gerðar meiri kröfur um að annast börn með víðtækari hætti en áður var (Sigurður 

Pálsson, 1998, bls. 83). Hlutverk skóla er því ekki aðeins að fræða börn og ala upp heldur að 

bregðast við þegar áföll dynja á. 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) er ekki tekið fram að leikskólar skuli hafa áfallaáætlun eða 

áfallateymi innan skólans. Í fyrirspurn sem send var til mennta- og menningarmálaráðu-

neytisins þann 14. janúar 2013 var spurt hvort til væru einhver lög eða reglugerðir sem 

upplýsa með hvaða hætti skólar skulu bregðast við þegar og ef barn verður fyrir áfalli. Í svari 

Bjarkar Óttarsdóttur sérfræðings hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu kom fram að 

að svo er ekki en finna megi ýmislegt í lögum og reglugerðum til að styðjast við í málum sem 

þessum. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að árlega gera leikskólar 

starfsáætlun þar sem fjallað er um starfsemi skólans, birt skóladagatal og aðrar hagnýtar 

upplýsingar um leikskólann. Þar koma einnig fram helstu áherslur í foreldrasamstarfi, 

tengslum milli skólastiga, innra mati skólans, stoðþjónustu og fyrirkomulagi öryggis- og 

slysavarnamála eftir því sem við á. Þá er í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við 

leik- og grunnskóla m.a fjallað um þjónustu við leikskólanna (Reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla, nr. 584/2010) en þar kemur fram að leikskólastjóri skuli 

samræma störf þeirra sem sjá um málefni barna er lúta að sérfræðiþjónustu sveitarfélaga. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir að í 

daglegu starfi skuli leggja áherslu á umhyggju, tillitssemi og samhjálp meðal allra í 

leikskólanum og nýta tækifæri sem gefast til að fjalla um samkennd og samlíðan gagnvart 

öðru fólki. Á vef Reykjavíkurborgar fannst ekkert um með hvaða hætti leikskólar skuli 

bregðast við ef áföll verða.  
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Í fyrirspurn sem send var til Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar þann 11. apríl 

2013 var spurt hvort sviðið, eða þjónustumiðstöðvar borgarinnar, hafi sérstaka áfallaáætlun 

sem notuð sé þegar eða ef upp koma alvarleg tilvik á leikskólum, og hvort leikskólarnir í 

Reykjavík ættu að hafa sína áætlun hver. Í svari Sigrúnar Einarsdóttur, leikskólaráðgjafa á 

Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar (tölvupóstur, 12. apríl 2013), kemur fram að 

rammi með tillögum að því sem þarf að koma fram í áfallaáætlunum leikskóla hafi verið 

kynntur leikskólastjórum og sendur þeim árin 2001 og 2002. Þá veiti Skóla- og frístundasvið 

leikskólum aðstoð eftir getu og þá sérstaklega sálfræðingar og starfsfólkið á 

mannauðsdeildinni. Sigrún nefndi einnig að leikskólastjórar væru almennt í góðu samstarfi 

við nærsamfélagið, s.s. þjónustumiðstöðvarnar í sínu hverfi, heilsugæsluna, lögreglu og 

presta. Í svari Sigrúnar kom einnig fram að Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar væri 

ekki í sérstöku samstarfi við þjónustumiðstöðvar borgarinnar um gerð áfallaáætlana eða að 

unnið sé eftir sameiginlegri skilgreindri áætlun. 

 

Hér á eftir er fjallað um áfallaáætlanir og hvað þær ættu að innihalda að mati 

sérfræðinga um efnið, um samsetningu og hlutverk áfallateyma í skólum og hvernig best er 

staðið að verki þegar áföll verða. Þá er kynnt rannókn á því hvort leikskólar í Reykjavík hafa 

áfallaáætlanir og áfallateymi, hvernig staðið var að rannsókninni og dregnar saman 

meginniðurstöður. Í lokin eru niðurstöður ræddar og ályktanir dregnar af þeim. 
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2 Hlutverk áfallaáætlana og áfallateyma 

2.1 Áfallaáætlanir 

Erlendis eru til margar gerðir af áætlunum fyrir skóla til að bregðast við áföllum hvers 

konar, allt frá því að bregðast við náttúruhamförum til þess að takast á við ef ofbeldisglæpir 

eiga sér stað innan skóla. Í Queensland í Ástralíu er til dæmis gefinn út handbók fyrir kennara 

sem skilgreinir hvað eru áföll og hvernig megi bregðast við þeim eftir aldri barnanna 

(Kenardy, De Young, Le Brocque, & March, 2011). Svipaðar leiðbeiningar eru til í 

Bandaríkjunum (U.S. Department of Education, Office of Safe and Drug-Free Schools, 2003), 

sem þó eru útfærðar af einstökum fylkjum. Í fylkinu Rhode Island hafa svokallaðir Providence 

public schools  útfærðar áfallaáætlun sem skilgreinir ólík áföll og hvað felst í hlutverki hvers 

og eins sem starfar í skólanum (Providence schools, 2008). 

Af Norðurlandabúum er norski sálfræðingurinn Atle Dyregrov líklega einna þekktastur 

hér á landi fyrir skrif sín um áföll og sorg barna. Í handbók um gerð áfallaáætlana fyrir skóla 

skilgreinir Dyregrov (1993) að áfallaáætlun sé leiðbeinandi aðgengilegt skjal með 

skilgreindum vinnuskrefum um hvernig bregðast skuli við áföllum hjá börnum. Hann kynnir 

þrjár forsendur fyrir gerð áfallaáætlunar. Í fyrsta lagi er að vera meðvitaður um og 

viðurkenna að áföll eiga sér stað og geta komið upp í öllum skólum. Í öðru lagi að áföll hafa 

tilfinningaleg áhrif á börn og allt skólakerfið. Í þriðja lagi að skilgreina þarf áföll og hvernig 

bregðast eigi við þeim, því það er of seint að ætla að gera áætlun eftir að atburður hefur átt 

sér stað.  

Dyregrov (1993) leggur áherslu á að áfallaáætlun verði að vera unnin af 

starfsmönnum skólans og miðast við aðstæður á hverjum stað, þekkingu og reynslu 

starfsfólks. Undir þetta taka Gunnar E. Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir (2010) 

sem jafnframt leggja áherslu á að í áfallaáætlun sé skilgreint hlutverk og ábyrgð 

skólastjórnenda en það veiti öryggi í viðbrögðum og kemur í veg fyrir skipulagsleysi þegar 

áfall verður. Mikilvægi áfallaáætlana felist því í að hægt sé að bregðast fljótt við á 

fagmannlegan hátt og hlutverk starfsmanna séu vel skilgreind. Í bók sinni Áföll í 

nemendahópnum leggur Gunnar E. Finnbogason (1998) áherslu á að skýrt þurfi að koma 

fram í áfallaáætlun hverjir eiga sæti í áfallateymi skólans og taki ábyrgð á vinnuferlinu og 
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stýri aðgerðum. Þá bætir Dyregrov (1993) við að áfallaáætlun skólans skuli ávalt vera sýnileg, 

aðgengileg og megi aldrei gleymast. 

Í meistararitgerð sinni skrifaði Óskar Örn Árnason (2011) um gerð áfallaáætlana fyrir 

fyrirtæki og tekur í sama streng og Dyregrov (1993) og Gunnar E. Finnbogason (1998) þegar 

hann segir að áfallaáætlun sé í raun tól sem undirbýr stjórnendur á einn eða annan hátt 

undir áfallastjórnun. Þannig sé áfallaáætlun samsetning af öllum stefnum, aðgerðum ferlum 

og upplýsingum sem þróaðar eru, safnað saman og haldið við svo hægt sé að grípa í hana 

þegar eitthvað ófyrirséð gerist. Hins vegar leggur Óskar Örn áherslu á að áfallaáætlanir þurfi 

að aðlaga að hverjum stað fyrir sig og gæta þess að þær verði ekki of flóknar.  

2.2 Áfallateymi 

Þeir sem fjalla um viðbrögð við áföllum kemur saman um að mikilvægt sé að hafa 

teymi innan skólans sem ber ábyrgð á mótun áfallaáætlunarinnar og stýrir aðgerðum þegar 

áfall verður (Dyregrov, 1993; Gunnar E. Finnbogason, 1998; og Sigurður Pálsson, 1998). 

Sigurður Pálsson (1998) segir einnig í bók sinni um Börn og sorg að hlutverk áfallateymis sé 

að greina og meta aðstæður þegar áfall verður, skipta verkum sín á milli, afla upplýsinga um 

atburðinn, fá staðfestingu á að hann hafi átt sér stað, miðla upplýsingum til þeirra sem þær 

eiga að fá og vera í sambandi við aðstandendur. Einnig er það hlutverk áfallateymis að meta 

hvort kalla þurfi til aðra sérfræðinga sem eru utan teymisins. Þá bætir Gunnar E. 

Finnbogason (1998) við að mikilvægt sé að allir starfsmenn skólans viti hverjir eiga sæti í 

áfallateyminu.  

2.3 Íslenskar rannsóknir 

Fáar rannsóknir eru til hérlendis um gerð áfallaáætlana eða hlutverk áfallateyma í 

skólum. Til eru margskonar rannsóknir á ýmsum áföllum og afleiðingum þeirra, sem hins 

vegar er ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar. Í tveimur nýlegum íslenskum rannsóknum er 

sjónum þó beint að skólum, áfallaáætlunum og áfallateymum.  

Sigríður Rut Indriðadóttir og Sunna Kristín Gunnlaugsdóttir (2007) rannsökuðu 

starfsemi áfallaráða í leikskólum með rafrænni könnun, annars vegar í Kópavogi og hins 

vegar í Reykjavík. Í rannsókninni var spurt um hvernig starfsemi áfallaráða væri háttað í 

leikskólum þessara tveggja sveitarfélaga, hver tíðni og virkni áfalla hefði verið og hvaða leiða 

leikskólinn hefur leitað til að styðja við börn sem verða fyrir áfalli. Af 80 leikskólum í 
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Reykjavík svöruðu 21 skóli eða 26,3% og af 16 leikskólum í Kópavogi svöruðu 11 skólar eða 

68% alls. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að í Kópavogi hafi 11 skólar af 16 skólum 

(69%) sem svöruðu í rannsókninni þurft að takast á við áföll einhvern tíma á starfsferli 

skólans, en í Reykjavík er sama hlutfall 19 af 21 skóla (90%). Þegar spurt var um hvort virkt 

áfallaráð væri í skólanum svöruðu 30% af skólum í Kópavogi því játandi og 80% af skólunum í 

Reykjavík. Þegar spurt var hvort leikskólar hefðu áfallaáætlun voru þær til í 27% tilvika í 

Kópavogi og 71% tilvika í Reykjavík.  

Gunnar E. Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir (2010) rannsökuðu tilvist og 

uppyggingu áfallaáætlana í grunnskólum. Af 172 grunnskólum á landinu voru 42 skólar með 

áfallaáætlun á heimasíðu sinni, en eftir beiðni í tölvupósti varð heildarfjöldi áætlana sem þau 

greindu 97 samtals (56% af grunnskólum landsins). Fram kemur að í 82 áætlunum er talað 

um áfallateymi eða í 85% tilvika. Þegar samsetning áfallateymanna er skoðuð kemur í ljós að 

í um 90% tilvika á skólastjóri sæti í teyminu og aðstoðarskólastjóri um 61%. Aðrir sem eiga 

sæti í teyminu eru skólahjúkrunnarfræðingar 85%, sálfræðingar 56%, námsráðgjafar 51% 

kennarar 40%, ritari skólans 38% og deildarstjórar 29%, en aðrar starfsstéttir eru nefndar í 

færri en fimm áætlunum. 

2.4 Rannsóknarspurningar 

Rannsókn þessi beinist að leikskólum í Reykjavík og ákveðið var að kanna hvort annars 

vegar borgarreknir leikskólar og hins vegar einkareknir leikskólar í Reykjavík hafi skilgreindar 

áfallaáætlanir og áfallateymi í sínum skólum. Mótaðar voru tvær rannsóknarspurningar og 

undirspurningar þeim tengdum. 

1. Hafa leikskólar í Reykjavík skilgreinda áfallaáætlun fyrir sinn skóla? 

a. Er áætlunin kynnt á heimasíðu skólans? 

b. Viðbrögð við hvers konar áföllum eru tilgreind í áfallaáætluninni? 

c. Er skilgreint verkferli í áætluninni, t.d um ábyrgð á upplýsingaflæði og 

samskipti við heimili. 

d. Er skilgreind eftirfylgni eða ábyrgð með eftirfylgni í áfallaáætluninni? 

 

2. Er skilgreint áfallateymi í leikskólanum? 

a. Hverjir eiga sæti í teyminu? 

b. Hvers konar viðfangsefni eru skilgreind fyrir teymið? 

c. Hvers konar handleiðslu teymið hefur fengið? 
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Í þessari rannsókn er sjónum beint að skilgreindum hópi leikskóla, leikskóla sem eru 

allir starfandi innan sama sveitarfélags þótt sumir þeirra séu ekki reknir af sveitarfélaginu. 

Niðurstöður rannsóknar af þessu tagi geta haft margskonar ávinning. Með því að ná til sem 

flestra leikskóla í Reykjavík fæst raunsætt yfirlit um hver staða leikskólanna er með hliðsjón 

af getu þeirra til að bregðast við áföllum. Í ljósi niðurstaðnanna má einnig skoða hvers konar 

stuðning skólayfirvöld gætu veitt starfsfólki leikskólanna, bæði við mótun áfallaáætlana og 

handleiðslu þeirra sem í áfallateymum sitja. 
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3 Aðferð 

Með þekkingu úr fræðum (Dyregrov, 1993; Gunnar E. Finnbogason, 1998) og lærdómi 

af öðrum rannsóknum (Gunnar E. Finnbogason & Hildur Björg Gunnarsdóttir, 2010; Sigríður 

Rut Indriðadóttir & Sunna Kristín Gunnlaugsdóttir, 2007) var mótaður samtalsrammi sem í 

raun virkaði sem gátlisti í heimsóknum í leikskólana. Einnig byggði höfundur, sem hefur 

starfað á leikskóla í rúm 20 ár, á persónulegri reynslu sinni af áföllum í einkalífi og skólastarfi. 

Gátlistinn var forprófaður í nálægu sveitarfélagi og í kjölfarið var hann einfaldaður og sniðinn 

enn frekar að starfi leikskóla.  

Veikleikar megindlegra rannsókna eru einna helst ef lítið þátttökuhlutfall fæst og 

niðurstöður gefa þá ekki raunsæja mynd af stöðu mála. Því var í þessari rannsókn lögð 

áhersla á að heimsækja leikskólana en senda ekki rafrænan lista. Sendur var tölvupóstur til 

allra leikskóla í Reykjavík þar sem rannsóknin var kynnt og óskað var eftir samtali við 

leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra. Athygli vakti hvað leikskólastjórnendur voru 

uppteknir og reyndist í mörgum tilvikum erfitt og tímafrekt að ná sambandi við þá.  

Fyrst voru þeir leikskólar heimsóttir sem höfðu gefið tíma fyrir samtal, en þeim 

leikskólum sem ekki höfðu svarað var sendur annar tölvuóstur með áréttingu um erindið. 

Eftir sameiningu leikskóla barst í mörgum tilfelllum sami tölvupóstur í fleiri en einu eintaki til 

skólans. Þeir leikskólar sem ekki barst svar frá voru heimsóttir í von um að stjórnendur 

brygðust jákvætt við heimsókninni. Það gekk eftir í flestum tilfellum. Heimsóknirnar stóðu 

dagana 27. febrúar til 12. apríl 2013 og stóð hvert samtal allt frá 15 mínútum upp í eina 

klukkustund. Í öllum tilvikum nema þremur af borgarreknu leikskólunum var það skólastjóri 

sem talað var við. Í öllum tilvikum fyllti rannsakandi út gátlistann á meðan á samtali stóð og 

byggja upplýsingar í rannsókninni alfarið á frásögn viðmælenda. Í fimm tilvikum fékkst einnig 

afhent útprentað eintak af áfallaáætlun skólans og þá voru upplýsingar úr samtali 

sannreyndar með samanburði við þessi gögn. Í öllum tilvikum komu sömu upplýsingar fram í 

samtölum og afhentum gögnum. Rannsakandi fékk í flestum tilvikum góðar móttökur og 

lýstu margir áhuga sínum á viðfangsefninu. Með því að fara á staðinn og tala við 

leikskólastjónendur fengust einnig upplýsingar um starfsemi skólanna sem ekki hefðu fengist 
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í rafrænni könnun, en varpa ljósi á ýmislegt í umgjör áfallaáætlana og áfallateyma á hverjum 

stað. Gátlistinn sem notaður var er í viðauka. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í þremur hlutum. Fyrst 

koma almennar upplýsingar um svarhlutfall leikskólanna eftir því hvort um er að ræða 

borgarrekna leikskóla eða einkarekna leikskóla og bakgrunn þeirra starfsmanna sem vinna 

með börnum. Síðan er fjallað um niðurstöður er lúta að áfallaáætlununum og síðast um 

áfallateymin ef þau voru til eða skilgreind. 

4.1 Um leikskólana 

Í Reykjavík voru 64 borgarreknir leikskólar veturinn 2012–2013. Þá voru að auki 17 

einkareknir leikskólar starfandi í borginni. Svör fengust frá 55 borgarreknum leikskólum 

(86%) og 10 einkareknum leikskólum (58%). Leikskólar í Reykjavík eru mjög ólíkir innbyrðis og 

eru starfræktir í mismunandi húsnæði. Sumir skólanna eru í gömlu húsnæði sem hentar oft á 

tíðum illa en starfsmenn og börn hafa aðlagað sig að þeim. Allir leikskólar vinna eftir 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 en útfæra sjálfir í skólanámskrá hvernig þeir vinna með 

hæfniþætti í samræmi við aldur og þroska barna.  

Í heimsóknunum vorui stjórnendur inntir eftir því hvort skólinn hefði sérstaka stefnu 

eða áherslu í starfi sínu. Flestir leikskólanna sem þátt tóku í rannsókninni í Reykjavík leggja 

sérstaka áherslu á útikennslu og umhverfismennt eða 14 skólar (25%). Leikskólar sem kenna 

sig við Reggio Emilia eru 9 eða (16%). Þá eru 6 leikskólar (11%) sem leggja sérstaka áherslu á 

gleði, virðingu, vináttu og traust. Það voru 5 leikskólar (9%) sem nefndu heilsu, næringu og 

hreyfingu sem sína megináherslu. Þá rekur Hjallastefnan 3 leikskóla í Reykjavík og 3 leikskólar 

sem Félagsstofnun stúdenta rekur vinna eftir bandarísku uppeldisstefnunni High Scope. 

Annað sem fram kom þegar forvitnast var um megináherslur í starfi leiksólanna var kristilegt 

siðgæði, frjálsan leikur, ný-húmansíka stefna, notkun einingakubba, félagsfærni, lýðræði, 

sjálfsmynd barna, margbreytileikinn, opinn efniviður, málrækt, lífsleikni, og nám án 

aðgreiningar. Í leikskólum Reykjavíkur sem tóku þátt í rannsókninni dvöldu 5969 börn vorið 

2013. 

 Við undirbúning og för í heimsóknirnar kom í ljós að leiðir að skólunum eru oft á 

tíðum ekki vel merktar og inngöngudyr í leikskólanna ekki alltaf augljósar.  
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Í spurningu um menntun starfsfólks á leikskólunum vakti athygli hve margir 

háskólamenntaðir starfsmenn eru á leikskólum fyrir utan leikskólakennara. Sundurgreining á 

bakgrunni þeirra starfsmanna sem unnu með börnunum á þeim 65 leikskólum í borginni sem 

þátt tóku í rannsókninni vorið 2013 má sjá í töflu 1 hér fyrir aftan. 

Tafla 1.  Bakgrunnur starfsfólks á 65 leikskólum í Reykjavík vor 2013 sundurgreint 
eftir menntun* 

  

Borgarreknir leikskólar  
í Reykjavík 

Einkareknir 
leikskólar  

í Reykjavík 

Fóstruskólapróf 121 (9%) 4 (2%) 

B.Ed. Leikskólakennari 301 (22%) 32 (20%) 

B.Ed. Grunnskólakennari 68 (5%) 13 (8%) 

B.Ed. Leikskólakennari án réttinda 1 (0 %) 2 (1%) 

Önnur háskólamenntun 195 (15%) 19 (12%) 

Leikskólaliðar 120 (9%) 11 (7%) 

Ófaglærðir 541 (40%) 83 (50%) 

SAMTALS: 100% 100% 

*Ekki er um að ræða stöðugildi heldur fjölda einstaklinga í hverjum flokki 

 

Þegar skoðað er hlutfall starfsmanna með uppeldismenntun kemur í ljós að það er 

svipað í borgarreknu skólunum (36%) og einkareknu skólunum (31%). Ef hins vegar er litið til 

uppeldismenntunar og annarar háskólamenntunar kemur í ljós að rúmur helmingur 

starfsmanna í borgarreknu leikskólunum fellur í þann  flokk, en 43% einkareknu leikskólanna. 

Fram kemur á vef Hagstofu Íslands að fjöldi starfsmanna í leikskólum Reykjavíkur fyrir 

árið 2011 hafi verið 533 leikskólakennarar, 431 starfsmenn með aðra uppeldismenntun, 740 

ófaglærðir og aðrir óskilgreindir starfsmenn 161 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þetta eru samtals 

1865 starfsmenn. Ef upplýsingar sem fengust frá stjórnendum leikskólanna eru bornar saman 

við gögnin á Hagstofu Íslands kemur í ljós að hlutfall menntaðra leikskólakennara er svipað í 

Reykjavík árið 2011 og í þessari rannsókn (um 30%) og að hlutfall ófaglærðra árið 2011 er 

svipað og í þessari rannsókn, eða um 40%. Hins vegar er erfiðara að greina upplýsingarnar 

eftir því hvort starfsfólk er með aðra uppeldismenntun eða aðra háskólamenntun. 

4.2 Áfallaáætlanir leikskólanna 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að þeir skólar sem á annað borð hafa áfallaáætlun gera 

ráð fyrir að bregðast við áföllum á borð við andláti, alvarlegu slyis og alvarlegum veikindum 

en síður ef barn og starfsmenn eða aðstandendur þeirra verða fyrir alvarlegu ofbeldi. Þá 
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benda niðurstöður til þess að leikskólastjórarnir séu lykilmanneskjurnar í miðlun upplýsinga, 

hvort heldur er um að ræða borgarrekna leikskóla eða þá einkareknu. 

Í 15 af 55 leikskólum Reykjavíkurborgar, eða 27% sem svör fengust frá, voru það 

eingögnu stjórnendurnir (skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar) sem bjuggu til 

áfallaáætlun leikskólans. Í einkareknu leikskólunum í Reykjavík var sama hlutfall 3 af 4 

leikskólanna, eða 75% þeirra sem svör fengust frá. 

Þegar spurt var hvort leikskólarnir hefðu skilgreinda áfallaáætlun í sínum leikskóla 

kom fram að af borgarreknu leikskólunum eru 37 leikskólar af þeim 55 sem svöruðu með 

skilgreinda áfallaáætlun eða 67% skólanna. Af einkareknu leikskólunum í Reykjavík eru 4 

leikskólar af þeim 10 sem svöruðu með skilgreinda áfallaáætlun eða 40% þeirra sem svöruðu. 

Þá var spurt hvort áfallaáætlunin væri kynnt á heimasíðu skólanna. Af borgarreknu 

leikskólunum eru 5 leikskólar af þeim 37 sem hafa áfallaáætlun með hana á heimasíðu 

skólans eða 14%. Af einkareknu leikskólunum í Reykjavík eru 2 skólar af þeim 4 leikskólum 

sem eru með áfallaáætlun á heimasíðu skólans eða 50%. 

Þegar spurt var um viðbrögð við hvers konar áföllum væru tilgreind í áætluninni var 

stuðst við flokka sem skilgreindir voru fyrir þessa rannsókn, en einnig var gefið tækifæri á að 

nefna annað sem þá var sérstaklega skráð. Í töflu 2 hér fyrir neðan má sjá fjölda (og hlutfall) 

leikskóla í Reykjavík sem hafa skilgreind viðbrögð við andláti, alvarlegu slysi, veikindum eða 

ofbeldi í áfallaáætlun skólans að sögn stjórnenda leikskólanna. 

Tafla 2. Fjöldi (og hlutfall) skóla sem hafa skilgreind viðbrögð við andláti, alvarlegu slysi, veikindum eða 
ofbeldi í áfallaáætlun skólans að sögn stjórnenda leikskólanna. 

  

Borgarreknir leikskólar  
í Reykjavík 

Einkareknir leikskólar  
í Reykjavík 
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Andlát 
37 

(100%) 
37 

(100%) 
37 

(100%) 
37 

(100%) 
4 

(100%) 
4  

(100%) 
4 

(100%) 
4  

(100%) 

Alvarlegt slys 
33 

(89%) 
33  

(89%) 
32 

(86%) 
32  

(86%) 
4 

(100%) 
4  

(100%) 
4 

(100%) 
4  

(100%) 

Alvarleg veikindi 
31 

(84%) 
31  

(84%) 
31 

(84%) 
31  

(84%) 
4 

(100%) 
4  

(100%) 
4 

(100%) 
4  

(100%) 

Alvarlegt ofbeldi 
19 

(51%) 
12  

(32%) 
13 

(35%) 
11  

(30%) 
3  

(75%) 
3  

(75%) 
3  

(75%) 
3  

(75%) 
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Auk þeirra flokka sem tilgreindir eru í töflu 2 tilgreindu 20 af 37 svarendum í 

borgarreknu leikskólunum sem höfðu áfallaáætlun í sínum skóla annars konar áföll. Flestir 

tilgreindu kynferðisofbeldi, skilnað foreldra og svo atvinnuleysi foreldra. Í 2 af 4 einkareknu 

leikskólunum tilgreindu svarendur annars konar áföll sem fólu í sér kynferðisofbeldi og atvik 

sem kölluðu fram áfallastreytu. 

Þegar spurt var um hvort í áfallaáætluninni væru skilgreind verkferli, t.d um ábyrgð á 

upplýsingaflæði og samskipti við heimili, kom fram í máli stjórnenda leikskólanna sem hafa 

áfallaáætlun að í langflestum tilvikum er það leikskólastjórinn sem heldur utan um 

upplýsingaflæði um einstök áföll og er í samskiptum við heimili barnanna (þar sem við á). 

Þetta má sjá betur í töflu 3 hér fyrir neðan. 

 

Tafla 3.  Fjöldi (og hlutfall) starfsmanna eftir stöðuheitum sem eru ábyrgir fyrir upplýsingaflæði 
um áföll er tengjast leikskólanum, í leikskólum Reykjavíkur sem hafa áfallaáætlun. * 

  

Borgarreknir leikskólar  
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Einkareknir leikskólar  
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Te
ku

r 
vi

ð
 f

yr
st

u
 u

p
p

lý
si

n
gu

m
 u

m
 

áf
al

l o
g 

h
ef

u
r 

ve
rk

fe
rl

i 

B
o

ð
ar

 t
il 

fu
n

d
ar

 u
m

 m
ál

ið
 

Le
it

ar
 s

ta
ð

fe
st

in
ga

r 
á 

at
b

u
rð

i 

Er
 í 

te
n

gs
lu

m
 v

ið
 h

ei
m

ili
ð

 

Te
ku

r 
vi

ð
 f

yr
st

u
 u

p
p

lý
si

n
gu

m
 u

m
 

áf
al

l o
g 

h
ef

u
r 

ve
rk

fe
rl

i 

B
o

ð
ar

 t
il 

fu
n

d
ar

 u
m

 m
ál

ið
 

Le
it

ar
 s

ta
ð

fe
st

in
ga

r 
á 

at
b

u
rð

i 

Er
 í 

te
n

gs
lu

m
 v

ið
 h

ei
m

ili
ð

 
Leikskólastjóri 36 (97%) 34 (92%) 33 (89%) 31 (84%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 

Aðstoðarleikskólastjóri 18 (49%) 9 (24%) 10 (27%) 10 (27%) 0 0 0 0 

Deildarstjóri 5 (14%) 4 (11%) 0 17 (46%) 1 (25%) 0 1 (25%) 1 (25%) 

Sérkennari 0 0 0 1 (3%) 0 0 0 0 

Kennari 0 1 (3%) 0 1 (3%) 0 0 0 0 

Annar starfsmaður 0 0 1 (3%) 2 (5%) 0 0 0 0 

*Svarendur máttu tilgreina fleiri en einn aðila. 

      

Þegar nánar var spurt út í áfallaáætlunina í þeim skólum sem þær hafa og svarendur 

inntir eftir því hvort skilgreind væri eftirfylgni eða ábyrgð með eftirfylgni í áfallaáætluninni 

kom í ljós að í 14 skólum af 37 (38%) höfðu skilgreinda einhvers konar eftirfylgni í sinni 

áætlun, en einn af fjórum einkareknum leikskólum borgarinnar (25%) hafði skilgreinda 

eftirfylgni í sinni áfallaáætlun. 
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Í lok spurninga um áfallaáætlanir skólanna voru viðmælendur spurði hvort eitthvað 

annað en það sem þegar hefði verið spurt um væri gert ef áföll ættu sér stað. Athygli vakti að 

í 15 af 37 borgarreknu leikskólunum (eða 41%) sem hafa áfallaáætlun sögðust stjórnendur 

leita til prests sér til stuðnings í samráði við aðstandendur, þegar eða ef áfall bæri að. Í 

einkareknu leikskólunum í Reykjavík sagðist einn stjórnandi af þeim fjórum sem hafa 

skilgreinda áfallaáætlun í sínum skóla munu leita til prests ef áfall yrði. 

Í þeim leikskólum sem ekki höfðu skilgreinda áfallaáætlun, eða áttu eftir að 

endurskoða eldri útgáfur báru stjórnendur oft við tímaskorti, að mikil vinna hafi farið í 

sameiningu leikskóla og því hafi setið á hakanum að gera áfallaáætlun fyrir sameinaðan 

skóla. Í einu tilviki töldu skólastjórnendur að það væri í raun hlutverk þjónustumiðstöðvar 

hverfanna að láta þeim í té áætlun sem gilti fyrir alla skólanna svo samræmi væri á 

vinnubrögðum í borginni. Stjórnendur þriggja leikskóla nefndu að fyrrum leikskólaráð (nú 

hluti Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar) hefði sent til leikskólanna tillögu að 

áfallaáætlun sem skólarnir áttu svo að vinna sína eigin áætlun út frá. Þá tilgreindu þrír 

stjórnendur að ef áfall kæmi upp yrði leitað til Skóla- og frístundasviðs með ósk um þjónustu 

og leiðbeiningar. Fimm stjórnendur nefndu að ef áfall kæmi upp yrði leitað til 

þjónustumiðstöðvarinnar í hverfi leikskólans. Í einum borgarhluta sögðust þrír 

leikskólastjórar fylgja forvarnarstefnu þjónustumiðstöðvar og í henni væri áætlun sem notuð 

væri þegar áföll verða og koma þá sérfræðinga frá þjónustumiðstöðinni til ráðgjafar og 

handleiðslu sé þess óskað. Í samtölum við skólastjórnendur kom einnig fram að nokkuð 

misjafnt er milli borgarhluta hvers konar skipulag er á samstarfi milli leikskólanna og 

þjónustumiðstöðvar hverfanna. Í sumum hverfum eru haldnir mánaðarlegir fundir 

skólastjórnenda við fulltrúa þjónustumiðstöðvarinnar í hverfinu og var ánægja með það 

skipulag. Í öðrum hverfum virðist tenging við þjónustumiðstöðina minni og hennar saknað. 

Í leikskólum sem nýlega höfðu sameinast tveir eða þrír í einn skóla átti eftir að 

samhæfa áætlanir. Í þeim skólum og nokkrum öðrum vakti athygli að viðmælendur vissu ekki 

hvar áætlanirnar voru geymdar og tók nokkurn tíma að leita að þeim, en þegar þær voru 

fundnar fengust skýr svör.  

Athygli vakti hve margir leikskólar höfðu keypt tilbúna áætlun, áætlun sem þriðja árs 

nemar úr kennaranámi höfðu unnið sem lokaverkefni um áfallaáætlanir fyrir leikskóla (Birna 

Sólveig Gísladóttir, Eva Björk Friðsjóndóttir, Guðlaug Gísladóttir, Guðrún Mjöll Róbertsdóttir 
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& Sólveig Hólm, 2006). Fram kom hjá tólf leikskólum að þeir áttu þessa keyptu áætlun. Í 

tveimur þeirra hafði reynt á áætlunin en hún ekki reynst sem skyldi og því var mótuð ný 

„heimasniðin“ áætlun fyrir skólana. Í einum hafði áætlunin verið notuð þegar áfall varð og 

reyndist hún þeim skóla vel. Í þremur af þessum tólf leikskólum er áætlunin ennþá í gildi en 

þar hefur ekki reynt á hana. Í fjórum þeirra kom fram að hún væri ekki lengur í gildi og búið 

væri að móta nýja og í tveimur af þessum tólf leikskólum sem höfðu keypt áætlun var hafin 

vinna við að móta nýja áætlun.  

4.3 Áfallateymi leikskólanna 

Spurt var um hvort skilgreind áfallateymi væru í leikskólanum og hverjir sætu í þeim 

teymum, óháð því hvort til væru áfallaáætlanir í skólunum. Í borgarreknu leikskólunum voru 

40 af 55 leikskólunum með skilgreind áfallateymi, eða 73% skólanna. Í einkareknu 

leikskólunum í borginni voru 4 af 10 leikskólunum með skilgreind áfallateymi, eða 40% 

skólanna sem svör fengust frá. Þegar spurt var hvort teymin hefðu fengið sérstaka leiðsögn 

eða handleiðslu til að sinna hlutverki sínu kom í ljós að af þeim 40 borgarreknu leikskólum 

sem hafa skilgreind áfallateymi höfðu 19 þeirra, eða 48% skólanna, fengið leiðsögn eða 

handleiðslu. Í 10 af 19 skólum, eða 53% tilvika, höfðu verið haldin námskeið um slysavarnir 

eða skyndihjálp, í 6 af 19 skólum höfðu sálfræðingar eða prestar flutt fyrirlestra um sálgæslu 

en í þremur tilvikum fengust ekki upplýsingar um hvers konar fræðslu var að ræða. Í 

einkareknu leikskólunum hafði 1 skóli af þeim 4 sem höfðu skilgreint áfallateymi fengið 

námskeið í áfallahjálp en ekki kom fram hver hélt það. Engar aðrar upplýsingar um 

handleiðslu eða leiðsögn í einkareknu skólunum komu fram. 

Þegar spurt var um hverjir ættu sæti í áfallateymi leikskólans kom í ljós að í 

langflestum tilvikum voru það leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri í 

borgarreknu leikskólunum, en í þeim einkareknu leikskólum sem höfðu áfallateymi voru 

þetta eingöngu leikskólastjórinn og deildarstjóri. Hafa ber þó í huga að fáir 

aðstoðarleikskólastjórar eru starfandi í einkareknu skólunum. Þetta má betur sjá í töflu 4 hér 

á næstu síðu. 
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Tafla 4.  Fjöldi (og hlutfall) þeirra sem sæti eiga í áfallateymi leikskólans. 
Svarendur máttu tilgreina fleiri en einn aðila. 

  

Borgarreknir leikskólar  

í Reykjavík 

Einkareknir leikskólar  

í Reykjavík 

Leikskólastjóri 39 (98%) 4 (100%) 

Aðstoðarleikskólastjóri 32 (80%) 0 

Skólahjúkrunarfræðingur 7 (18%) 0 

Sérkennari 7 (18%) 0 

Deildarstjóri 25 (63%) 4 (100%) 

Leikskólakennari 7 (18%) 0 

Almennur starfsmaður 7 (18%) 0 

Sálfræðingur 6 (15%)   

Læknir 0 0 

Prestur 8 (20%) 0 

Annar starfsmaður, þá hver? 4 (10%) 0 

 

Í meirihluta leikskólanna sem hafa áfallateymi voru engin skilgreind viðfangsefni 

tilgreind fyrir teymið. Í þeim skólum þar sem skilgreind voru viðfangsefni áfallateymisins 

snerust þau helst um hver ætti að vera tengiliður við aðstandendur, hver ætti að boða til og 

stýra fundum innan skólans, hver ætti að vera málsvari skólans út á við og hverjir ættu að 

sitja námskeið tengd áföllum. Nær allir stjórnendur þar sem ekki var til áfallaáætlun, en til 

var skilgreint teymi, sögðu að ef áfall yrði myndi leikskólastjóri kalla teymið saman og í 

framhaldi ákveðið til hvaða aðgerða skuli grípa miðað við aðstæður hverju sinni og hvort 

kalla eigi til utanaðkomandi aðila til stuðnings. 
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5 UMRÆÐUR 

5.1 Starfshópurinn 

Á leikskólum í Reykjavík starfar fjölbreyttur starfsmannahópur með ólíkan bakgrunn. 

Hver og einn starfsmaður tekur með sér reynslu sína og þekkingu og mótast starfsemi 

leikskólanna af samsetningu starfsmannahópsins og þeirri uppeldissýn og stefnu sem hver 

leikskóli setur sér. Segja má að leikskólinn sé sambland af þeim starfsmönnum og börnum 

sem þar starfar og dvelur á degi hverjum. 

Þegar spurt var um bakgrunn þeirra starfsmanna sem vinna með börnunum á 

leikskólunum í Reykjavík kom í ljós að þar vinnur fjölbreyttur starfsmannahópur með margs 

konar menntun að baki. Reynsla, þekking og viðhorf ólíkra starfsmanna eflir mannauð hvers 

skóla og er styrkur fyrir skólann þegar kemur að gerð áfallaáætlana. Þennan mannauð bendir 

Dyregrov (1993) á að mikilvægt sé nýta við mótun áfallaáætlunar í hverjum skóla.  

 

5.2 Inntak og hlutfall áfallaáætlana í leikskólum í Reykjavík 

Í rannsókninni kom í ljós að nokkuð margir leikskólar eiga eftir að gera áfallaáætlun 

fyrir sinn skóla. Í um 33% borgarreknu leikskólana vantar áfallaáætlun en í 6 af 10 einkareknu 

leikskólunum. Er þetta nokkuð annað hlutfall en þær Sigríður Rut Indriðadóttir og Sunna 

Kristrún Gunnlaugsdóttir (2007) komust að í sinni rannsókn en þeirra niðurstöður benda til 

að áfallaáætlanir vanti í um 24% leikskólanna í Reykjavík. Þó ber að hafa í huga að 

svarhlutfall í rannsókn þeirra var aðeins um 26%, sem var rafræn könnun og það má geta sér 

til um að svör hafi frekar fengist úr þeim skólum sem hafa slíka áætlun. 

Við greiningu á inntaki áfallaáætlana kom í ljós að flestar áætlanir fela í sér skilgreind 

viðbrögð við andláti nemenda, starfsmanna og aðstandenda þeirra, bæði í borgarreknu og 

einkareknu leikskólunum í Reykjavík. Í um þriðjungi áætlana í borgarreknu skólunum eru 

skilgreind viðbrögð við alvarlegum slysum eða alvarlegum veikindum en sjaldnast er 

viðbrögð við alvarlegu ofbeldi skilgreind í áfallaáætlunum leikskólanna í Reykjavík. Þetta er 

umhugsunarvert í ljósi leiðbeininga Dyregrov (1993) sem leggur áherslu á að mikilvægt sé að 

viðurkenna áföll af hvaða toga sem er og að þau hafi áhrif á allt skólasamfélagið. 
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Athygli vakti að í langflestum tilvikum eru það skólastjórnendur sem hafa séð um gerð 

áfallaáætlunar síns leikskóla án skipulagðar þátttöku annarra starfsmanna. Í þeim leikskólum 

þar sem fjárfest hafði verið í tilbúinni áfallaáætlun (sbr. Birna Sólveig Guðmundsdóttir ofl., 

2006), en hún hafði ekki reynst sem skildi þegar á reyndi eða hún ekki hentað, hafði verið 

mótuð ný áætlun upp úr þeirri aðkeyptu og hún löguð að skólanum. Þetta rennir stoðum 

undir áherslu Dyregov (1993) um að áætlun verði að vera unnin af starfsfólki hvers skóla því 

þannig skapist ákveðið eignarhald og þekking á því verklagi sem þar er kynnt. Slíkt eykur líka 

öryggiskennd um hvernig eigi að bregðast við ef áfall verður. 

Í mörgum áfallaáætlunum sem leikskólarnir höfðu gert voru erfiðar félagslegar 

aðstæður tilgreindar sem áföll sem heyrðu undir áfallaáætlun og áfallateymi, en ekki var 

alltaf skýrt hvort um einstaka atburði var að ræða eða um langtíma aðstæður sem sköpuðu 

erfiðleika. Þetta minnir á áherslu Dyregrov (1993) sem bendir á mikilvægi þess að skilgreina 

hvað séu áföll, hvernig eigi að bregðast við þeim og að áföll hafa tilfinningaleg áhrif á börn og 

allt skólasamfélagið. 

Í langflestum tilvikum kom fram í samtali við skólastjórnendur að það væri skýrt 

hlutverk leikskólastjóra að hefja verkferli, taka við upplýsingum, miðla þeim til þeirra sem 

málið varðar og verða tengiliður við heimili og aðstandendur þegar áfall verður. En það var 

ekki endilega orðað í áætlununum. Gunnar E. Finnbogason (1998) hefur áréttað að fram 

þurfi að koma fram í áfallaáætlun hver eigi að gera hvað svo allir þekki hlutverk sitt og 

verkferla. 

5.3 Eftirfylgni og stuðningur 

Þegar skoðað er með hvaða hætti eftirfylgni er skilgreind í áfallaáætlunum 

leikskólanna kom í ljós að stjórnendur meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig en vinna í 

flestum tilvikum ekki eftir sérstökum verkferlum eða áætlunum. Þó lögðu þeir áherslu á að 

úrvinnsla með börnum og starfsmönnum fælist fyrst og fremst í samræðum á fundum og í 

samverustundum og sérfræðingar eins og sálfræðingar og prestar kallaðir til eftir þörfum. 

Þessar niðurstöður rýma vel við rannsókn þeirra Sigríðar Rutar Indriðadóttur og Sunnu 

Kristínar Gunnlaugsdóttur (2007) sem leiddi í ljós að samræður væru algengasta aðferðin við 

eftirfylgni mála.  



 bls. 24 

Í þessari rannsókn kom fram að í mörgum tilfellum leita stjórnendur skólanna til 

sérfræðinga utan áfallateymis líkt og Sigurður Pálsson (1998) bendir á að geti verið 

stuðningur í og jafnvel nauðsynlegt. 

5.4 Margt enn óunnið 

Allmargir stjórnendur nefndu skort á tíma til að vinna ýmsar þær áætlanir sem ætlast 

er til að til séu á leikskólum og eigi það við um mótun eða endurskoðun áfallaáætlana. Víða 

kom í ljós að stjórnendur vissu ekki nákvæmlega hvar áfallaáætlanirnar voru geymdar og 

margir nefndu að áætlun þeirra væri ekki „virk“, þ.e. ef áfall yrði myndu þau ekki grípa til 

þeirrar áætlunar sem til væri því hún væri ekki nógu góð. Dyregrov (1993) og Gunnar E. 

Finnbogason (1998) hafa einmitt lagt áherslu á að áfallaáætlun verði að vera aðgengilegt 

nothæft skjal sem hjálpar í erfiðum aðstæðum en sé ekki falið í möppu í einhverri hillu. 

Almennt eru áfallaáætlanir ekki sýnilegar á heimasíðum leikskólanna. Einungis 5 af 

þeim 37 borgarreknu leikskólum sem eru með áfallaáætlun hafa hana á heimasíðu skólans. 

Af einkareknu leikskólunum í Reykjavík eru það 2 leikskólar af 10. Samtals eru þá um 11% 

skólanna með áfallaáætlun á heimasíðu skólans. Í rannsókn Gunnars E. Finnbogasonar og 

Hildar Bjargar Gunnarsdóttur (2010) var þetta hlutfall um 24% í grunnskólunum og virðast 

því leikskólarnir í Reykjavík eiga nokkuð verk eftir óunnið.  

Svo virðist sem leikskólastjórnendur í að minnsta kosti tólf leikskólum sem ekki hafa 

áfallaáætlun reiði sig á þjónustu Skóla- og frístundasviðs og þjónustumiðstöðvar hverfanna 

þegar áfall verður. Er þetta á skjön við það sem Dyregrov (1993) leggur áherslu á en það er 

að hver skóli sníði sína eigin áfallaáætlun að starfsemi síns skólans og að allir starfsmenn 

komi að gerð hennar.  

Eins og fram hefur komið var skilgreint áfallateymi í samtals 44 af 65 leikskólum í 

Reykjavík, eða 68% skólanna. Upplýsingar um hvers konar leiðsögn áfallateymi höfðu notið 

voru takmarkaðar og virðast fyrst og fremst hafa falist í því að starfsmenn hafi setið 

námskeið í skyndihjálp og almennum slysavörnum, eða að sálfræðingur eða prestur hafi flutt 

erindi um sálgæslu fyrir starfsfólk. Í ljósi þess hve margir starfsmenn á leikskólum hafa ekki 

uppeldismenntun eða eru ófaglærðir má velta því fyrir sér hvort ekki þurfi að skilgreina og 

skipuleggja heildstæða fræðslu um viðbrögð við áföllum sem stjórnendur leikskóla geti kallað 

eftir handa sínu starfsfólki. Skipuleg handleiðsla vegna áfalla virðist því vera verkefni sem 
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þjónustumiðstöðvar hverfanna í nánu samstarfi við leikskólastjórnendur gætu  haldið betur 

utan um og skilgreint skýrar. 

Leikskólastjórar er þeir aðilar sem mesta ábyrgð bera þegar kemur að aðgerðum í 

kjölfar áfalls. Í nær öllum tilvikum er það leikskólastjóri sem byrjar verkferlið, kallar saman 

áfallaráð og ber ábyrgð á öllu upplýsingaflæði. Hlutverk þeirra og ábyrgð er því mikil. Verði 

áfall og leikskólastjóri er ekki við er enn mikilvægara en annars að hafa vel skilgreinda 

áfallaáætlun og starfandi áfallateymi sem getur brugðist við á öruggan og fagmannlegan 

hátt. Eins og Gunnar E. Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir (2010) benda á þá eru 

það fyrstu viðbrögð sem skipta mestu máli fyrir þann sem fyrir áfalli verður. 

Svo virðist sem að þar sem málum er ábótavant þurfi að laga áfallaáætlun að 

starfsemi skólanna og að allir starfsmenn komi að gerð hennar með reynslu sinni og 

þekkingu. Einnig þarf áfallaáætlun skólanna víða að vera aðgengilegri og sýnilegri, t.d inni á 

leikskólunum og á heimasíðu skólanna en aðeins örfáir leikskólar eru með áfallaáætlun inn á 

heimasíðu síns skóla. Hvað varðar áfallateymin í leikskólunum þarf víða að vera skýrara 

hverjir sitja í teyminu og hver stýrir vinnuferlinu ef áfall verður. Þá þarf að huga að hvers 

konar handleiðslu og fræðslu áfallateymi skóla þurfa og hvað af því er í boði.  

 

5.5 Samantekt 

 Heimsóknunum í leikskólana var í flestum tilvikum vel tekið og sögðu margir 

stjórnendur að heimsóknin ein myndi ýta við þeim að endurskoða stöðu þessara mála í 

sínum leikskóla. Eins og fram kemur í niðurstöðum tóku 86% leikskólanna sem 

Reykjavíkurborg rekur og 58% einkareknu leikskólanna í Reykjavík þátt í þessari rannsókn. 

Gefur svo gott svarhlutfall tilefni til að taka niðurstöðurnar sem allgóðar vísbendingar um 

raunverulega stöðu mála í leikskólunum. Niðurstöðurnar sýna að 67% borgarreknu leikskóla í 

Reykjavík og  40% einkareknu leikskólanna séu með skilgreinda áfallaáætlun. Hins vegar 

benda niðurstöður til að yfirfara þurfi og endurnýja verði áfallaáætlanir í mörgum leikskólum 

í Reykjavík. Þá virðist þurfa að skýra hlutverk þjónustumiðstöðva hverfanna, t.d. við mótun 

áfallaáætlana skólanna og handleiðslu við áfallateymi. Í um 73% borgarreknu leikskólanna og 

40% einkareknu leikskólanna eru skilgreind áfallateymi en ljóst er að víða þarf að skilgreina 

betur hlutverk þeirra og fara yfir hverjir eiga sæti í þeim. Þá vantar einnig mikið upp á að 

leikskólar séu með áfallaáætlanir sínar á heimasíðu skólans. 
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi hefur verið höfundi drjúgt lærdómsferli sem hefur varpað ljósi á hvort 

leikskólar í Reykjavík hafa áfallaáætlanir í gildi fyrir sinn skóla og hvort skilgreind eru 

áfallateymi í skólunum. Svo virðist sem það sé alfarið á ábyrgð stjórnenda leikskólanna að 

gera áfallaáætlun. Spyrja má hvort yfirvöld eigi að ganga lengra en þau hafa gert, t.d. með 

því að kynna og senda tillögur að áfallaáætlun inn í leikskólana og ætla starfmönnum þeirra 

að gera sína eigin áætlun sem svo yrði send til yfirvalda til samþykktar eða staðfestingar. 

Rannsóknir og reynsla styðja að áfallaáætlanir séu unnar af þeim sem þær eiga að nota, en 

slíkt krefst stuðnings og handleiðslu auk þess sem áfallateymi þurfa leiðsögn um verksvið sitt. 

Þar virðist talsverðra umbóta þörf.   

Við vinnu þessarar rannsóknar vöknuðu spurningar sem gögnin svara ekki en kalla á 

frekari rannóknir. Skoða þarf til dæmis hvað í áfallaáætlunum starfsfólki leikskóla finnst 

gagnlegt að hafa og hvernig eigi að velja í áfallateymi. Þá mætti spyrja þá sem unnið hafa 

eftir áfallaáætlunum hvers konar stuðningi þeim finnist mikilvægast að hafa aðgengi að. 

Hins vegar er ljóst að ávinningur er af vel unnum áfallaáætlunum og virðist sem gott 

verklag tryggi betri líðan allra sem á leikskólunum eru. Þeir leikskólar sem enn eiga eftir að 

gera áfallaáætlun ættu að bæta úr því eins fljótt og auðið er, því áföll eiga sér stað og snerta 

okkur öll með einum eða öðrum hætt.  
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8 Viðauki – gátlisti fyrir heimsóknir í leikskóla 

===================================================================================================== 

 

Gerð áfallaáætlana og hlutverk áfallateyma í leikskólum Reykjavíkur 

Vor 2013 

 

Um leikskólann: 

Heiti leikskóla:________________________________________________________________ 

Er skólinn með sérstaka stefnu/áherslur í starfi sínu? Hverjar? _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fjöldi deilda: ___________ 

Heildarfjöldi barna á leikskólanum: ___________ 

Fjöldi leikskólakennara (fjöldi stöðugilda) : ___________ 

Hvernig kennaramenntun? 

 Fóstruskólapróf _____ 

 BEd-leikskólakennari _____ 

 BEd-grunnskólakennari _____ 

 BEd-leikskólakennarafræði án kennsluréttinda _____ 

 Önnur kennsluréttindi, hver? __________________________ 

Fjöldi leikskólaliða: ___________ 

Fjöldi ófaglærðrastarfsmanna (stöðugildi) : ___________ 

Annað:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 bls. 30 

Áfallateymi 

Er til áfallateymi innan leikskólans:? 

 Já 

 Nei 

Hverjir eiga sæti í teyminu? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Skólahjúkrunarfræðingur 

 Sérkennari 

 Leikskólakennari 

 Almennur starfsmaður 

 Sálfræðingur 

 Læknir 

 Prestur 

 Aðrir, hverjir:_______________________________________________________ 

 

Hvers konar viðfangsefni eru skilgrein fyrir teymið:? 

 Vera tengiliður við aðstandendur 

 Halda reglulega fundi innan skólans 

 Vera málsvari skólans út á við 

 Sitja námskeið t.d. um áfallahjálp og sálræna skyndihjálp 

 Engin verkáætlun verið mótuð/er ekki til 

Önnur viðfangsefni: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hefur áfallateymið fengið sérstaka leiðsögn eða handleiðslu? 

(t.d. í áfallahjálp og eða sálrænni skyndihjálp) 

 Nei 

 Já. Hvers konar handleiðslu (og frá hverjum) ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



 bls. 31 

Áfallaáætlun 

Er til áfallaáætlun í skólanum 

 Já 

 Nei 

Er áætlunin á heimasíðu skólans? 

 Já 

 Nei 

Viðbrögð við hvers konar áföllum eru tilgreind í áfallaáætluninni? 

 Andláti  

o Nemenda 

o náins aðstandanda nemanda 

o kennara/starfsmanns 

o náins aðstandanda kennara/starfsmanns 

 Alvarlegu slysi  

o nemanda 

o aðstandanda nemanda 

o kennara/starfsmanns 

o aðstanda kennara/starfsmanns 

 Alvarlegum veikindum  

o nemanda 

o aðstandanda nemanda 

o kennara/starfsmanna 

o aðstandanda kennara/starfsmanns 

 Alvarlegu ofbeldi 

o Sem nemandi hefur orðið fyrir 

o Sem starfsmaður hefur orðið fyrir 

 Einhverju öðru? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Er í áfallaáætluninni skilgreint hvernig eftirfylgni máls er háttað eða á hvers ábyrgð hún er? 

 Já  Hvernig gert? 

 Nei 

 



 bls. 32 

Nánar um verkferlið ef upp kemur atvik sem heyrir undir áfallateymið  

Hver á að taka við upplýsingum um áfallið og hefja verkferlið? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Sérkennari 

 Kennari 

 Annar starfsmaður; hver _______________________ 

Er boðað til fundar?  Hver gerið það? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Sérkennari 

 Kennari 

 Annar starfsmaður; hver _______________________ 

Er leitað staðfestingar á atburði?  Hver gerir það? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Sérkennari 

 Kennari 

 Annar starfsmaður; hver _______________________ 

Hver er í tengslum við heimilið? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Sérkennari 

 Kennari 

 Annar starfsmaður; hver _______________________ 

Er farið heim til viðkomandi? Hver gerir það? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Sérkennari 

 Kennari 

 Annar starfsmaður; hver _______________________ 

 

Er málið/atvikið kynnt á sérstökum fundi, eða jafnvel á starfsmannafundi? 

 Já 

 Nei 



 bls. 33 

 

Er eitthvað annað sem þið gerið ef áföll eiga sér stað í nemenda- eða starsmannahópnum? 

(Er til dæmis haldin minningarstund, send samúðarkveðja, fáni dreginn að húni eða kveikt á 

kerti?) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Hverjir bjuggu áfallaáætlunina til (eða komu að gerð hennar)? 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Sérkennari 

 Kennari 

 Annar starfsmaður skólans; hver? _________________________________________ 

 Aðrir sérfræðingar, t.d. frá heilsugæslu eða lögreglu. Hverjir: ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


