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Útdráttur 

Gott og öflugt samstarf þar sem ríkuleg samskipti eru til staðar er talin vera grundvöllur 

árangursríkrar og samþættrar þjónustu (Baginsky, 2007; Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig barnaverndarstarfsmenn í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag vinna með starfsfólki grunnskóla, hver skoðun þeirra 

er á samstarfinu og hvort greina megi mun á starfi þeirra eftir sveitarfélögum. Notast 

var við eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin voru sjö viðtöl við starfandi 

barnaverndarstarfsmenn í tveimur sveitarfélögum. Fjallað var um barnaverndirnar sem 

sértæka barnavernd annars vegar þar sem notandi hefur einungis aðgang að 

barnaverndarþjónustu og samþætta barnavernd hins vegar þar sem aðgangur er að 

fjölbreyttri þjónustu.  

Helstu niðurstöður sýndu að viðhorf flestra barnaverndarstarfsmanna til samstarfs 

þeirra við grunnskóla er fremur gott þó einnig væru vankantar á samstarfinu sem var þó 

meira áberandi í samþættu barnaverndinni. Ljóst er að sértæka barnaverndin nýtir fleiri 

skipulagðar leiðir til samstarfs meðan hin samþætta nýtir sér frekar einstaklingsbundnar 

aðferðir. Starfsmenn beggja barnavernda fá þó starfsmenn grunnskóla hvorki með í 

vinnu um gerð meðferðaráætlunar né til að undirrita hana. Þess í stað leita þeir eftir 

upplýsingum til þeirra og gera ráð fyrir að vera í sambandi við þá síðar í 

meðferðarferlinu. Upplýsingaflæði frá grunnskólanum til beggja barnavernda virðist í 

flestum tilvikum vera öflugt. Eins veita starfsmenn barnaverndar starfsfólki 

grunnskólanna nauðsynlegar upplýsingar í þeim tilfellum sem leyfi foreldra liggur fyrir, 

þó þeir hafi fundið leiðir til að upplýsa starfsmenn skóla um framvindu mála án þess að 

brjóta trúnaðarskyldu sína þegar slíkt leyfi liggur ekki fyrir. Því er það ályktun 

rannsakanda að þagnarskyldan hamli starfsmönnum barnaverndar almennt ekki í starfi. 

Útlit er fyrir að samstarf barnaverndar og grunnskóla sé í flestum tilvikum með ágætum 

þó það sé svigrúm til að gera það betra. 

  

Lykilorð: Barnavernd, grunnskóli, félagsráðgjöf, samstarf.  



4 



5 

Abstract 

A good collaboration where rich communication is present is considered to be 

fundamental for a successful and integrated service (Baginsky, 2007; Farley, Smith and 

Boyle, 2006). The aim of this research was to explore how child protection workers, in 

two different municipalities with different structure, collaborate with elementary school 

workers and whether a difference can be detected between the municipalities. A 

qualitative research method was used to gather data. Seven active child protection 

workers in two different municipalities were interviewed. The two different child 

protection services were approached as a specific child protection service where users 

only have access to child protection service and as an integrated child protection service 

were access to service is more diverse.  

The findings demonstrate that most child protection worker´s aspect towards 

collaboration with the elementary schools is rather good, though there were some 

minor problems especially in the integrated child protection service. The specific child 

protection service uses a number of organized ways to collaborate while the integrated 

one relies more on individualized methods. In both municipalities, child protection 

workers do not seek participation in treatment planning from workers in elementary 

schools, they instead seek information from them. They seem to get rich information 

from elementary school workers and admit important information to school workers in 

those cases where parental approval is at hand. They have even found ways to inform 

school personnel about the progress without violating their confidentiality where 

parental authorization is not available. Researcher therefore assumes that 

confidentiality is not holding child protection workers back. It appears that collaboration 

between child protection services and elementary schools is decent in most cases, 

though there is always room for improvement.  

 

Keywords: Child protection, elementary school, social work, collaboration. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf og 

var unnin sumarið og haustið 2013. Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna hvort greina 

megi mun á samstarfi barnaverndar og skóla í tveimur sveitarfélögum og hver sýn 

barnaverndarstarfsmanna sé á því. Rannsóknin ber heitið: „Þegar upp er staðið þá er 

aldrei nógu mikið af því“ Samstarf barnaverndarstarfsmanna við starfsfólk grunnskóla. 

Leiðbeinandinn minn var Hervör Alma Árnadóttir og þakka ég henni kærlega fyrir góða 

og faglega leiðsögn. Viðmælendum mínum þakka ég sérstaklega fyrir þýðingarmikið 

framlag og fyrir að hafa gefið sér sér tíma til þátttöku. Samnemendum mínum í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda færi ég mínar bestu þakkir fyrir stuðninginn og aðstoðina. 

Foreldrum mínum og systkinum færi ég kærar þakkir fyrir umburðarlyndi og stuðning í 

gegnum námið. Þá þakka ég Fríðu Proppé kærlega fyrir yfirlestur og góðar ráðleggingar 

varðandi málfar. Síðast en ekki síst þakka ég Bjarka Eiríkssyni og Klöru Valgerði 

Brynjólfsdóttur innilega fyrir allan þann stuðning, skilning og hvatningu sem þau hafa 

veitt mér á síðast liðnum mánuðum. 
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1 Inngangur  

Sýnt hefur verið fram á að þær stofnanir sem hafa myndað gott samstarf veita 

afkastamikla og árangursríka þjónustu (Miller og Ahmad, 2000). Samvinna stofnana 

sameinar ólíka þjálfun, hæfni og fagþekkingu ólíkra fagaðila sem veitir notanda betri 

þjónustu sem hentar þörfum hans (Payne, 2005). Því er talið æskilegt að þjónusta við 

fjölskyldur sé samþætt og öflugt samstarf ríki milli stofnana, ekki síst barnaverndar og 

grunnskóla (Sloper, 2004) enda berast flestar tilkynningar til barnaverndar vegna barna 

á grunnskólaaldri (Barnaverndarstofa, 2012).  

Mikil auðlind er í starfsfólki grunnskóla sem ver miklum tíma með börnum og á því 

auðveldara með að átta sig á því ef aðstæður barns eru óviðunandi (Baginsky, 2007) en 

talað hefur verið um starfsmenn grunnskóla sem eins konar öryggisnet nemenda 

(Gallagher-Mackay, 2011). Þá er vandi barna og þarfir fjölbreyttar og því þurfa 

fjölskyldur þeirra oft að leita til ýmissa aðila eftir þjónustu sem getur reynst mjög flókið 

ferli (Sloper, 2004). Starfsmenn barnaverndar og grunnskóla þurfa að geta unnið saman, 

veitt upplýsingar og fundið leiðir svo grunnskólinn sé þess megnugur að veita barni 

frekari stuðning og aðstoð (Anni G. Haugen, 2012a). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að 

þessar stofnanir hafa átt í erfiðleikum með að vinna saman (Altshuler, 1997; Gallagher-

Mackay, 2011) en þróunin hefur verið í átt að aukinni samvinnu (Baginsky, 2007).  

Allnokkur þekking er til staðar um samstarf barnaverndar og grunnskóla bæði hér á 

landi og erlendis (Altshuler, 1997; 2003; Anni G. Haugen, 2008; 2010; 2011; Baginsky, 

2007; Gallgaher-Mackay, 2011; Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012; Guðbjörg Gréta 

Steinsdóttir, 2012; Sigurrós Ragnarsdóttir; 2012; Sædís Arnardóttir, 2012;). Þrátt fyrir 

það hefur ekki verið lögð mikil áhersla á í hérlendum rannsóknum að leita eftir 

sjónarhorni barnaverndar. Það hefur heldur ekki verið kannað hvort munur sé á 

samstarfi einstakra barnavernda við skóla.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig samstarfi í tveimur ólíkum 

barnaverndum er háttað við starfsmenn grunnskóla í málum barna sem koma á borð 

barnaverndar og hver upplifun og reynsla barnaverndarstarfsmanna til samstarfs við 

grunnskóla er. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað einkennir samvinnu 
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þessara stofnana í tveimur sveitarfélögum með ólíka uppbyggingu og hvort greina megi 

mun á milli þessara tveggja sveitarfélaga. Lögð verður áhersla á að fá ítarlegar 

upplýsingar um samstarf barnaverndar og grunnskóla út frá reynslu og upplifun 

barnaverndarstarfsmanna með áherslu á hvað hefur skilað árangri og hvað mætti betur 

fara. Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunum. Tilgangur þess er að fá upplifun, reynslu og skilning 

starfsmanna barnaverndar á viðfangsefninu. Rannsóknarspurningarnar sem leitast 

verður við að svara eru eftirfarandi: 

 Hvað einkennir samvinnu barnaverndar við grunnskóla í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag?  

 Í hverju felst munur á samstarfi barnaverndar við grunnskóla í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag? 

 Hvert er viðhorf barnaverndarstarfsmanna þessara sveitarfélaga til samstarfs 

við grunnskóla? 

Ritgerðin skiptist í sex hluta. Á eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun um samstarf 

barnaverndar og grunnskóla. Fyrst verður fjallað um helstu kenningar sem rannsóknin 

byggir á. Í kjölfarið verður fjallað um þær stofnanir sem þessi rannsókn einblínir á, það 

er barnavernd og grunnskólann og skipulag og hlutverk þeirra. Þá kemur umfjöllun um 

samstarf ofangreindra stofnana sem hefst á skilgreiningu á samstarfi stofnana. Þá kemur 

kafli um ákvæði í lögum og aðalnámskrá um samvinnu barnaverndar og skóla og í 

kjölfarið kafli um tölulegar upplýsingar um fjölda barnaverndarmála. Í framhaldi af því 

verður fjallað um hvers konar skipulagt samstarf barnaverndar og grunnskóla er í gangi 

hér á landi. Að því loknu verður umfjöllun um íslenskar og erlendar rannsóknir sem til 

eru um efnið. Þegar fræðilegri umfjöllun er lokið kemur kafli um aðferðarfræði 

rannsóknarinnar þar sem gerð verður grein fyrir aðferðum og framkvæmd rannsóknar, 

gæði hennar og siðferðisleg álitamál. Þar á eftir kemur kafli þar sem fjallað er um 

niðurstöður rannsóknarinnar og að lokum eru kaflar með umræðum og lokaorðum.  

Í fræðilegri umfjöllun er vitnað í lög og skýrslur sem varða viðfangsefnið. Þá er 

notast við fræðilegar bækur, ritrýndar greinar og rannsóknir á efninu. Jafnframt er 

notast við annars konar heimildir sem tengdust rannsókninni að einhverju leyti. 
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Meðfylgjandi eru þrír viðaukar; viðtalsvísir sem var notaður í viðtölunum, kynningarbréf 

til þátttakenda og upplýst samþykki sem var undirritað af barnaverndarstarfsmanni og 

rannsakanda í upphafi hvers viðtals.  



14 



15 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um samstarf milli barnaverndar og grunnskóla. 

Umfjöllunin hefst á umfjöllun um helstu kenningar. Þá er fjallað um barnaverndarstarf, 

skipulag þess, hlutverk og starfsmenn barnaverndar. Á eftir þeim kafla er umfjöllun um 

grunnskóla og hlutverk þeirra. Að því loknu er ítarleg umfjöllun um samstarf 

barnaverndar og grunnskóla. Hún einkennist af skilgreiningu á samstarfi stofnana, 

lagalegri hlið samvinnu, tölulegum upplýsingum um fjölda mála, kerfisbundnum 

aðferðum samstarfs og niðurstöðum íslenskra og erlendra rannsókna. 

2.1 Kenningar um samvinnu milli stofnana 

2.1.1 Þátttökustigi Arnstein 

Kenningar og líkön hafa verið sett fram til þess að skoða hvernig heimurinn virkar en 

kenningar eru samtengd kerfi hugmynda sem skipuleggja þekkingu um hinn félagslega 

heim (Neuman, 2003). Þátttökustigi Arnstein (1969) er eitt slíkt sem notað hefur verið til 

þess að skoða eðli samstarfs en mismunandi er á hvaða stigi stofnanir vinna saman. Það 

getur verið allt frá því að sjá einungis eigin hag í að vinna saman til að finnast 

nauðsynlegt að vinna alltaf saman eða vera gert að vinna saman (Miller og Ahmad, 

2000). Sloper (2004) komst að því í yfirlitsrannsókn sinni að til væru margar tegundir af 

samvinnu og hafa þær verið flokkaðar á mismunandi vegu. Algengustu tegundir 

samvinnu milli stofnana voru þær sem miðuðu að auknum samskiptum og skilningi milli 

fagaðila en einungis ein tegund miðaði að því að samræma þjónustu við notendur sína.  

Arnstein (1969) birti hugmyndir sínar um þátttökustigann (e. A ladder of citizen 

participation) í lok sjöunda áratugar síðustu aldar. Arnstein taldi aukna þátttöku geta 

komið á töluverðum félagslegum umbótum og auðga samfélagið. Hún gaf til kynna að 

það væri feiknamikill munur á að hafa hin eiginlegu völd sem hafa áhrif á útkomu 

ferlisins eða innantómu samstarfi sem veitir engin völd og hefur enga þýðingu fyrir 

þátttakendur. Hugmyndin á bak við þátttökustiga Arnstein var að útskýra samstarf 

einstaklinga eða stofnana í átta þrepum eftir því hversu mikið samstarf þeirra er 

raunverulega. Á neðstu þrepum stigans, stjórnun og meðferð, fá stofnanir ekki tækifæri 

til að taka þátt og er samstarf þar af leiðandi ekkert. Næstu þrjú þrep, upplýsingar, 
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samráð og friðun með aukinni aðild, flokkaði Arnstein saman sem 

málamyndunaraðgerðir. Á þeim þrepum fá starfsmenn stofnana að láta í sér heyra en 

það er ekki öruggt að hlustað sé á skoðanir þeirra. Á þremur efstu þrepunum, samstarf 

almennings og stjórnvalda, fulltrúavald og bein áhrif íbúa, er um eiginlegt íbúalýðræði 

að ræða. Hér er um raunverulegt samstarf að ræða þar sem stofnanir öðlast vald og 

geta haft bein áhrif á framgang mála (Arnstein, 1969). 

Þátttökustigi Arnstein hefur verið gagnrýndur fyrir of mikla einföldun á þátttöku í 

samstarfi. Um er að ræða flókið og víxlverkandi ferli sem á sér einna helst stað í 

stjórnmálalegu samhengi. Þá eru einnig aðrir þættir sem hafa haft áhrif svo sem 

framsækni fagaðila í að beita jákvæðari starfsaðferðum. Þó er talið að stefnubreytingar 

á stjórnmálalegum vettvangi þar sem einstaklingurinn er fenginn til þátttöku í 

ákvörðunartöku í auknum mæli og tilkoma frjálslyndra hreyfinga, sem lögðu áherslu á 

að einstaklingurinn hafi val, hafi haft einna mest áhrif til aukinnar þátttöku (Beresford, 

2012).  

Samstarf þarf að vera til staðar svo hægt sé að hvetja til þátttöku en ekki er hægt að 

fjalla um þátttöku án þess að tengja það við völd, það er valdeflingu eða valdleysi. 

Einstaklingar vilja taka þátt og hafa áhrif en slíkt er ekki alltaf raunin. Ekki er alltaf tekið 

mark á skoðunum þeirra þegar hlutir eru framkvæmdir. Þá eru sumir einstaklingar 

útilokaðir frá þátttöku þar sem þeir hafa hugsanlega ekki hugmynd um hvernig þeir geta 

tekið þátt, vilja ekki biðja um of mikið eða eru tregir til að kvarta. Til þess að allir hafi 

jafna möguleika og getu til þátttöku verða þeir að fá aðgang að stjórnmálalegu, 

stofnanalegu og ákvörðunarlegu skipulagi sem tekur mið af menningartengdum, 

andlegum og samskiptatengdum þörfum hvers og eins. Þá þurfa ráðstafanir að vera 

samfelldar, sveigjanlegar og án endurgjalds. Eins skiptir máli að einstaklingur sé studdur 

til þátttöku með aðgangi að upplýsingum og þjálfun (Beresford, 2012).  

Þá bendir Beresford (2012) á að þátttaka sé ekki alltaf hið sama og þátttaka. Með 

því er átt við að í sumum tilvikum virðist einstaklingur fá að taka þátt en er samt ekkert 

endilega að því. Því er nauðsynlegt að greina nákvæmlega hvað felst í þátttöku en slíkt 

eykur skilning á því af hverju ekki er alltaf litið á þátttöku sem mikilvæga stefnu. Eins er 

hægt að nota hana til að taka skref til áhrifaríkari og jákvæðari leiða. Þá þurfa 
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einstaklingar sjálfir að leitast eftir því að auka og efla þátttöku sína, þróa eigin hæfni, 

skilning og þekkingu og spilar menntun stóran þátt í því.  

2.1.2 Kerfiskenningar 

Samkvæmt kerfiskenningum eru fjölmörg stærri og smærri félagsleg kerfi í lífi 

einstaklinga sem hann er í stöðugum samskiptum við og eiga í samspili sín á milli. Þessi 

kerfi eru til að mynda fjölskyldueiningin, vinirnir og stofnanir samfélagsins líkt og 

skólinn, heilsugæsla, lög og reglur eða annað slíkt. Það er hlutverk þessara kerfa að 

stuðla að velferð einstaklingsins og samfélagsins í heild sinni eftir því hvert hlutverk 

þeirra er (Farley, Smith og Boyle, 2006; Healy, 2005). Kerfiskenningar voru hugsaðar sem 

andsvar við hinni einföldu hugmynd um orsök og afleiðingu (Andreae, 1996; Nichols, 

2013) og eru þær taldar auðvelda til dæmis félagsráðgjöfum að greina samskipti milli og 

meðal félagslegra kerfa og hvaða áhrif þau hafa á hegðun fólks. Bætt samskipti á milli 

notenda og kerfa er einmitt talið vera eitt af markmiðum félagsráðgjafar (Farley, Smith 

og Boyle, 2006).  

Healy (2005) talar um þrjár bylgjur innan kerfiskenninga og er ein þeirra 

vistfræðikenningin. Uppruna vistfræðikenningarinnar má rekja til áttunda áratugs 20. 

aldar og er einn helsti hugmyndasmiður hennar Urie Bronfenbrenner (Berns, 2001). 

Vistfræðikenningin gengur út á það að einstaklingur sé hluti af ólíkum umhverfum sem 

eigi í samspili og hafi áhrif hvert á annað (Andreae 1996).  

 Vistfræðikenning Bronfenbrenner tengir saman samspil einstaklings og umhverfis 

hans og byggir á kerfum sem hann skiptir í fjóra flokka: nærkerfi (e. microsystem), 

millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). 

Innsta kerfið er nærkerfið. Það samanstendur af samskiptum og athöfnum í nánasta 

umhverfi einstaklings (Berk, 2009). Það er barnið sjálft, fjölskyldan, vinir, skóli, 

dagheimili, samfélag svo sem barnavernd og fjölmiðlar (Berns, 2001). Öll samskipti eru 

sögð hafa gagnvirk áhrif hvert á annað. Með því er átt við að hegðun barns hefur áhrif á 

foreldra en þeir hafa einnig áhrif á hegðun barns. Þeir sem eru tengdastir 

einstaklingnum eru taldir hafa mest áhrif á gæði samskipta (Berk, 2009). Millikerfið 

byggir á samspili tveggja eða fleiri nærkerfa sem Bronfenbrenner útskýrir með dæmi um 

árangur barns í skóla sem fer eftir samskiptum heimilis og skóla, viðhorfi foreldra til 

menntunar og hver þátttaka þeirra er. Stofnanakerfið er utan við hið daglega líf 
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einstaklings en hefur þó óbeint áhrif á hann. Hér er meðal annars átt við vinnu 

einstaklings, félagslegt net, vini og nágranna og borgarstjórn. Lýðkerfið er það samfélag 

og menning sem einstaklingur tilheyrir, til dæmis lög, siðir, trúarbrögð og 

þjóðfélagsstétt. Breytingar í lýðkerfinu geta haft áhrif á öll hin kerfin (Berns, 2001).  

Samspil fólks og umhverfis tekur sífelldum breytingum. Kerfiskenningar veita 

fagaðilum ákveðinn ramma til þess að greina þessar breytingar og auðvelda þeim að 

tengja mannlegt ferli við heimspekilega heild (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

2.2 Barnavernd 

2.2.1 Skipulag barnaverndar  

Sveitarfélögum ber að veita félagsþjónustu á ýmsum sviðum líkt og félagslega 

heimaþjónustu, húsnæðismál og atvinnuleysisskráningu (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Þeirra hlutverk er einnig að sjá um grunnþjónustu 

barnaverndarstarfs samkvæmt lögum. Það er í höndum sveitastjórnar að kjósa 

barnaverndarnefndir og starfrækja þær en sveitarstjórnum er þó heimilt að fela 

félagsmálanefnd störf þeirra. Sveitastjórnum ber á hverju kjörtímabili að gera 

framkvæmdaráæltun og marka sér stefnu á sviði barnaverndarmála innan 

sveitarfélagsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í hverri barnaverndarnefnd skal sitja fimm manna nefnd og jafn margir til vara en 

leyfilegt er að hafa þá sjö ef um sameiginlega barnaverndarnefnd fleiri sveitarfélaga er 

að ræða. Ekki er kveðið á um menntun nefndarmanna í lögunum en þeir „skulu vera 

kunnir að grandvarleik og bera gott skyn á mál þau sem barnaverndarnefnd fjallar um“ 

(Barnaverndarlög, grein 11). Barnaverndarnefndir sveitarfélaga sjá um framkvæmd 

barnaverndarstarfs í sínu umdæmi undir eftirliti Barnaverndarstofu. Hlutverk nefndanna 

er að hafa eftirlit með aðbúnaði, hátterni og uppeldisskilyrðum barna. Til að vernda 

börnin eiga barnaverndarnefndir að beita úrræðum með hagsmuni og velferð barns í 

huga. Þá geta barnaverndarnefndir farið með önnur verkefni sem koma fram í þessum 

lögum, öðrum lögum eða sem sveitarfélög fela þeim (Barnaverndarlög).  

Barnaverndarnefndum hefur fækkað umtalsvert á Íslandi síðast liðin ár þar sem flest 

smærri sveitarfélög hafa sameinast um kosningu barnaverndarnefndar 

(Barnaverndarstofa, 2012) eftir að sett var í lög ákvæði um að á bak við hverja nefnd 
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þyrftu að vera 1500 manns (Barnaverndarlög). Í dag eru nefndirnar 27, þar af sinna 13 

félagsmálanefndir verkefnum barnaverndarnefnda (Barnaverndarstofa, e.d.) en árið 

2000 voru þær 57 (Barnaverndarstofa, 2012). Íbúafjöldi bak við hverja 

barnaverndarnefnd er mjög breytilegur eða frá rúmlega 1200 íbúum upp í tæplega 

120.000 íbúa. Flestar nefndirnar, 14 talsins, eru með 4000-10.000 íbúa að baki, sjö eru 

með 1200-4000 íbúa og sex nefndir eru með 10.000-120.000 manns (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Skipulag barnaverndarþjónustu er því mismunandi eftir sveitarfélögum. Í mörgum 

þeirra er um samþætta þjónustu að ræða þar sem notendur hafa aðgang að ýmis konar 

þjónustu á sama stað. Þar hafa þeir aðgang að skólaþjónustu og þjónustu á grundvelli 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga líkt og þjónustu við fatlaða, fjárhagsaðstoð, 

félagslega ráðgjöf, aðstoð við áfengissjúka og vímuefnavarnir ásamt 

barnaverndarþjónustu. Í öðrum sveitarfélögum er hins vegar um sértæka 

barnaverndarþjónustu að ræða þar sem notendur hafa einungis aðgang að þjónustu 

tengdri barnavernd á sama stað (Barnaverndarstofa, 2012).  

2.2.2 Hlutverk barnaverndar 

Barnaverndarþjónusta er hugsuð til að stuðla að alhliða líkamlegri, andlegri og 

félagslegri vellíðan barna undir 18 ára aldri (Farley, Smith og Boyle, 2006). Helstu 

markmið núverandi barnaverndarlaga er að veita börnum nauðsynlega aðstoð ef þau 

búa við óviðunandi aðstæður eða leggja þroska sinn og heilsu í hættu 

(Barnaverndarlög). Barnavernd, þar sem áhersla er lögð á að barn hljóti vernd gagnvart 

ofbeldi eða vanrækslu foreldris, er til staðar í einhverri mynd í öllum þróuðum 

iðnvæddum löndum (Munro, 2007). Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns 

nr. 18/1992, sem lögfestur var á Íslandi í febrúar 2013, segir að þau ríki sem eiga aðild 

að þessum samningi beri að veita börnum sérstaka vernd og umönnun, ekki síst börnum 

sem búa við sérstaklega erfiðar aðstæður. Þar er gert ráð fyrir að aðildarríki geri 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja slíka vernd meðal annars á sviði félags- og 

menntamála.  

Sú þjónusta sem barnavernd veitir er mjög fjölbreytt og krefjandi en þeirra helstu 

hlutverk felast í mati og könnun á máli, skipulagningu og samræmingu á fundum, 

skýrslugerð og endurskoðun þeirra. Þá fara sum barnaverndarmál fyrir dómstóla og þar 

þurfa starfsmenn barnaverndar að undirbúa málsóknina og fjölskylduna undir hana 
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(Beckett, 2003). Samkvæmt handbók Barnaverndarstofu á barnavernd að vera í 

samvinnu við aðrar stofnanir á öllum stigum barnaverndarmáls því annars er ekki hægt 

að vinna með mál barns (Barnaverndarstofa, 2006). Þá taka barnaverndarstarfsmenn á 

móti tilkynningum frá opinberum aðilum og almenningi varðandi ofbeldi, vanrækslu eða 

áhættuhegðun barns. Þeir afla upplýsinga um hvort grundvöllur sé til staðar fyrir 

tilkynningunni með því að rannsaka, athuga og meta efni hennar (Farley, Smith og 

Boyle, 2006). Ef ekki er ástæða til frekari aðgerða lýkur málinu. Ef grundvöllur er til 

staðar hefst ítarlegri könnun máls þar sem fengnar eru upplýsingar frá hinum ýmsu 

aðilum og haldnir eru fundir með fjölskyldunni. Þessari könnun lýkur með áætlun um 

meðferð máls sem inniheldur þær ráðstafanir sem reyna á hverju sinni en stundum er 

þörf á að beita tafarlausum aðgerðum. Barnaverndin sér um lögboðnar ráðstafanir og 

stuðning á uppeldishlutverki sem veittur er í fjölskyldunni, á staðgönguheimilum eða 

ýmsum stofnunum. Mikilvægt er að fjölskyldan sé vel upplýst og undirbúin fyrir það sem 

koma skal en það skiptir höfuð máli að barnaverndin sé í góðum samskiptum við hana 

(Beckett, 2003).  

2.2.3 Starfsfólk barnaverndarnefnda 

Í 14. grein barnaverndarlaga kemur fram að barnaverndarnefnd eigi að ráða til sín 

sérhæft starfslið eða fá aðgang að viðeigandi sérþekkingu á annan máta. Ekki er kveðið á 

um að barnaverndarstarfsmenn þurfi að hafa tiltekna menntun, einungis er talað um 

sérhæft starfslið (Barnaverndarlög) en í athugasemdum í frumvarpi til barnaverndarlaga 

kemur fram að menntun starfsfólksins skuli vera á sviðum sem helst reynir á í starfinu 

(Þingskjal 403, 2001-2002). Anni G. Haugen (2008) rannsakaði kröfur og menntun 

barnaverndarstarfsmanna og sýndu niðurstöður hennar að all flestir 

barnaverndarstarfsmenn eru félagsráðgjafar. Félagsráðgjafar eru yfirleitt í aðalhlutverki 

í barnaverndarstarfi og leggja þeir almennt mikla áherslu á málefni barna og unglinga 

(Higham, 2006) enda er talsverð áhersla lögð á kennslu um félagslega velferð og vernd í 

námi félagsráðgjafa (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Barnaverndarstarfsmönnum ber að vinna faglega sem byggir meðal annars á 

kerfisbundnum aðferðum þar sem mál er athugað, gripið til aðgerða og mál metið og 

endurmetið. Þá verða þeir að hafa þekkingu á og kunna að nýta sér traustan grunn 

kenninga, rannsókna og aðferða til íhlutunar við störf sín. Einnig krefst vinnan víðtækrar 
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og faglegrar þekkingar á lögum, reglugerðum og stefnum sem tengjast starfinu. Til þess 

að skilja aðstæður og erfiðleika einstaklings er einnig talin þörf á þekkingu á þroskaferli 

einstaklings á hverju aldurskeiði fyrir sig sem og menningu og trúarbrögðum. Þá er talið 

nauðsynlegt fyrir barnaverndarstarfsmenn að hafa skilning á því félagslega umhverfi 

sem hann stendur andspænis og hvernig hið félagslega ferli virkar meðal annars með 

tilliti til félagslegrar stöðu einstaklinga. Samstarf barnaverndarstarfsmanna við aðra 

fagaðila er þá talinn mikilvægur hluti af starfi þeirra og þurfa þeir að nýta sér hinar ýmsu 

leiðir til samvinnu svo sem með því að leita ráða hjá öðrum og vinna með þeim að 

úrlausn máls (Thompson, 2009).  

Barnaverndarstarf krefst einnig mikillar næmni og hæfni í að skilja aðstæður og 

hegðun fólks og taka rökréttar ákvarðanir (Farley, Smith og Boyle, 2006; Munro, 2007). 

Hæfni er hæfileikinn til að framkvæma verkefni yfir tímabil á stöðugan og áhrifaríkan 

hátt. Þrátt fyrir að margir telji slíka hæfileika vera hluta af persónuleika þá geta þeir 

einnig verið lærðir. Sú hæfni sem barnaverndarstarfsmenn þurfa að búa yfir eru   

ríkulegir samskiptahæfileikar, bæði við notendur og aðra samstarfsaðila sem þeir eru í 

samskiptum við. Þeir þurfa að búa yfir hæfni til að greina aðstæður hjá notendum, vera 

næmir á aðstæður og sýnt þeim skilning. Eins er talað um að þeir þurfi að vera í góðum 

tengslum við aðra fagaðilia til að geta samhæft aðgerðir. Þá er álitið mjög mikilvægt fyrir 

barnaverndarstarfsmenn að hafa hæfni til að vinna með öðrum fagaðilum sem krefst 

samskiptahæfileika, skuldbindingar og skipulagningar. Með því að vinna saman er hægt 

að sameina þekkingu og hæfni til þess að mæta ólíkum þörfum og erfiðleikum notenda 

(Thompson, 2009).  

Starf barnaverndarstarfsmanna tekur mjög á andlega og tilfinningalega enda þurfa 

þeir oft að taka erfiðar ákvarðanir í barnaverndarmálum (Munro, 2007). Þá hefur verið 

sýnt fram á að mikið álag og tímaleysi fylgir starfinu (Anni G. Haugen, 2013; Munro, 

2007). Ein helsta ástæðan er talin vera mikill fjöldi mála á hvern starfsmann sem veldur 

því að hann hefur ekki tíma til þess að sinna málum nógu vel, því felst vinnan aðallega í 

því að „slökkva elda“ fremur en fagmennsku (Anni G. Haugen, 2013). Því er talið að það 

séu fá störf félagsráðgjafa sem krefjast meiri hæfni og færni en þegar huga þarf að 

börnum sem hafa verið vanrækt eða beitt ofbeldi og styðja þarf við foreldra sem eru á 

móti afskiptum barnaverndarstarfsmanna (Farley, Smith og Boyle, 2006). 
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2.3  Grunnskólar 

2.3.1 Hlutverk grunnskóla 

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram að öll börn eiga rétt á 

menntun, hvort sem þau eru fötluð eða ekki. Frá 1996 hefur það verið hlutverk 

sveitarfélaga að veita skólaskyldum börnum sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu 

skólavist og bera ábyrgð á heildarskipulagi alls skólahalds (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Börn verja stórum hluta æsku sinnar í grunnskóla á mikilvægu þroska- og 

mótunarskeiði þeirra og því er grunnskólinn mikilvægur kafli í ferli til alhliða þroska og 

almennrar menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Talið er að 

grunnskólinn hafi, á eftir fjölskyldunni, næst mestu áhrif á þroska barna (Gilligan, 1997). 

Menntun er talinn lykillinn að góðum framtíðarmöguleikum (Jackson og McParlin, 2006) 

og skólaganga ein besta forvörn samfélagsins þar sem hún er sögð undirbúa börnin fyrir 

framtíðina (Anni G. Haugen, 2012a). Aukin menntun er talin auka lífsgæði einstaklinga á 

marga vegu til dæmis með bættri heilsu, auknum tekjum og minni líkum á að ánetjast 

fíkniefnum (Jackson og McParlin, 2006). 

Foreldrar bera ávallt ábyrgð á uppeldi barna sinna og að þau stundi skóla samkvæmt 

grunnskólalögum en hlutverk grunnskóla er þó margþætt. Eitt helsta hlutverk 

grunnskóla er almenn menntun nemenda og skal það starf unnið með þarfir og stöðu 

þeirra að leiðarljósi. Álitið er að menntun undirbúi barn undir að lifa á ábyrgan hátt í 

frjálsu þjóðfélagi. Þá ber grunnskóla í samstarfi við heimilin að ýta undir fjölbreyttan 

þroska nemenda sinna og stuðla að andlegri og líkamlegri velferð þeirra (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins). Andleg, 

líkamleg og félagsleg vellíðan er grundvöllur heilbrigðis og velferðar og ræðst af flóknu 

samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Því er nauðsynlegt að allt skólastarf stuðli 

markvisst að velferð og vellíðan nemenda sinna og efli heilbrigði þeirra. Til þess að 

árangur náist er mikilvægt að skólar skoði störf sín en einnig skiptir máli samstarf við 

foreldra, heilsugæslu og aðila úr nærsamfélaginu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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2.3.2 Hlutverk kennara 

Kennarar gegna viðamiklu hlutverki í tengslum við nám og velferð nemenda sinna og 

sinna lykilhlutverki í öllu skólastarfi svo sem við kennslu, uppeldi og ráðgjöf. Mikilvægt 

er að kennarar sýni fagmennsku í störfum sínum enda snýst hún um menntun og velferð 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013). Kennarar vinna mjög náið með 

nemendum sínum og eru þar af leiðandi oft fyrstir til að greina ef aðstæður eru ekki 

eðlilegar hjá barni. Þrátt fyrir að flestir foreldrar reyni að gera sitt besta í uppeldi barna 

sinna þá er slíkt ekki raunin hjá öllum börnum. Kennari eða aðrir sem starfa innan 

grunnskólans geta verið þeir sem barn leitar til eftir aðstoð og hughreystingu ef gott 

traust hefur myndast þeirra á milli (Gilligan, 1997; Nanna Kristín Christiansen, 2010). 

Kennarar eiga það til að lenda í gífurlegri klemmu þegar grunsemdir vakna um að 

aðstæðum barns heima fyrir sé ábótavant. Kennarinn hefur hugsanlega ekki rökstuddan 

grun fyrir því, efast jafnvel um eigin dómgreind og réttlætir aðstæður með því að telja 

þessa fjölskyldu vera öðruvísi en aðrar fjölskyldur. Þá tilkynnir hann ekki málið vegna 

þess að hann telur að ekkert verði að gert og vill ekki missa traust og jákvætt samband 

við foreldrana og barnið, telur jafnvel að barnið muni ekki leita til sín áfram með 

vandamál sín og að aðstæður barnsins versni hreinlega. Því hefur þeirri spurningu verið 

velt upp hvort kennarar hafi of litla þekkingu á hlutverki barnaverndar (Gallagher-

Mackay, 2011; Gilligan, 1997; Nanna Kristín Christiansen, 2010). Þetta má sjá í fjölda 

tilkynninga frá skólum, sérfræðiþjónustu skóla, fræðslu- eða skólaskrifstofu en hlutfall 

tilkynninga þaðan hefur verið fremur lágt (Barnaverndarstofa, 2008; Barnaverndarstofa, 

2012). Því telur Nanna Kristín Christiansen (2010) nauðsynlegt að kennarar þekki 

verklagsreglur um tilkynningaskyldu til barnaverndarnefnda og að í skólanum séu skýrar 

verklagsreglur um slíkt. 

2.3.3 Skólafélagsráðgjafar 

Á Íslandi eru í kringum 15 skólafélagsráðgjafar starfandi í skólum landsins en þeir eru 

töluvert fleiri erlendis (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). Meginverkefni 

námsráðgjafa hér á landi er námsráðgjöf. Það er þó talið að um helmingur erinda 

nemenda til þeirra sé vegna persónulegra ástæðna (Guðrún Helga Sederholm, 1999). 

Hlutverk félagsráðgjafa innan skóla er mjög fjölbreytt og vinnur hann ætíð út frá 

heildarsýn. Með því er átt við að hann taki tillit til félagslegra, persónulegra og 
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tilfinningalegra þátta sem og umhverfis- og námsþátta þegar hann vinnur með börnum 

og mál þeirra. Þá hefur félagsráðgjafi einnig mikla þekkingu á barnaverndarlögum og 

úrræðum sem í boði eru í samfélaginu (Dupper, 2003; Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 

2011). 

Skólafélagsráðgjafi vinnur ýmist með einstaklinga eða hópa í starfi sínu. Hann reynir 

að aðstoða nemendur og veita þeim félagslega og persónulega ráðgjöf eða stuðning og 

vinnur með foreldrum þeirra. Þar reynir hann að hjálpa þeim að skilja og virða hvert 

annað. Þá vinnur hann með stofnunum í samfélaginu og stuðlar að tengslum og 

samvinnu við þær til að mynda með barnaverndum (Farley, Smith og Boyle, 2006). Eins 

er hlutverk hans að taka þátt í teymum, samráðsfundum og 

nemendaverndarráðsfundum. Þá geta kennarar og annað starfsfólk skóla leitað til hans 

eftir handleiðslu, ráðgjöf og aðstoð. Einnig vinnur skólafélagsráðgjafi að forvörnum gegn 

ofbeldi, þá helst einelti og andfélagslegri hegðun í skólum. Ennfremur vinnur 

skólafélagsráðgjafi að þróun úrræða og verkefna, til dæmis myndar hann ýmis konar 

hópavinnu fyrir börn líkt og félagsfærniþjálfun. Starf félagsráðgjafa er því mjög 

þýðingamikið innan grunnskóla enda er það markmið hans að fást við vanda barna áður 

en hann nær að verða of viðamikill (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). 

2.4 Samstarf barnaverndar og grunnskóla 

Samkvæmt Graham og Barter (1999) er talað um samstarf þegar tveir hagsmunaaðilar 

hið minnsta sem tengjast hvor öðrum vinna saman að sameiginlegu markmiði sem erfitt 

er að leysa án hins. Það skiptir höfuð máli að frá upphafi skuldbindi sig allir að því að 

vinna saman að fyrirfram ákveðnu markmiði. Það sem einkennir samstarf er hvers eðlis 

það er og hversu mikið vald hver og einn hefur. 

Þróun hefur orðið á samstarfi á undanförnum árum þar sem bæði formlegt og 

óformlegt samstarf milli stofnana hefur aukist víðs vegar (Miller og Ahmad, 2000). 

Ríkisstjórnir hafa áttað sig á auknu mikilvægi þess (Horwath og Morrison, 2007) með því 

að leggja töluverða áherslu á samstarf milli stofnana í lögum og stefnumótun (Miller og 

Ahmad, 2000; Payne, 2005). Vegna fjölbreytileika samfélags og flókinna félagslegra 

vandamála þarf einstaklingur að vera í samskiptum við fjölmargar opinberar stofnanir 

(Miller og Ahmad, 2000). Því er talið þýðingarmikið að samþætta þjónustu og deila 

ákvörðunum (Payne, 2005). Töluvert hefur verið unnið að því, ekki síst í félagslegri 
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þjónustu þar sem slíkt fyrirkomulag er talið veita notendum heildstæðari þjónustu 

(Halldór Halldórsson, e.d.).  

Samstarf milli stofnana tengist hugmyndum um þverfaglegt samstarf þar sem það 

sameinar breiða og ólíka faglega þekkingu, þjálfun og hæfni fagaðila sem vinna saman 

að sameiginlegu markmiði og ákvörðunum. Um er að ræða aðferð til þess að samþætta 

kerfi og þjónustu. Þverfaglegt samstarf kom til vegna þess að sú þjónusta sem notendur 

þurfa á að halda er flóknari og meiri um sig og því var talið nauðsynlegt að einfalda 

kerfið og gera það aðgengilegra með þessari aðferð. Þótt það geti reynst ólíkum 

fagaðilum erfitt og flókið að vinna saman er þetta talið vera ein helsta leið til 

árangursríks samstarfs (Payne, 2005) þar sem hún veitir notendum faglegri, heildstæðari 

og árangursríkari þjónustu sem miðar að þörfum þeirra (Farley, Smith og Boyle, 2006; 

Graham og Barter, 1999). Vandi einstaklinga er oft það flókinn að ógerlegt er fyrir einn 

fagaðila að vinna að lausn mála. Tilgangur þverfaglegs samstarfs er að deila 

upplýsingum, sameina sérþekkingu, vinna að samfellu í starfi, deila og tryggja ábyrgð og 

samþætta skipulagningu á úrræðum og veittri þjónustu til notenda (Payne, 2005). Með 

því geta fagaðilar unnið saman að bættum hag notanda og frekari virkni hans í 

samfélaginu. Þá er talið að samvinna bæti þjónustu við notandann þar sem hann hlýtur 

samþættari þjónustu og auki skilning á aðstæðum hans (Farley, Smith og Boyle, 2006; 

Graham og Barter, 1999). Eins getur samstarf komið stofnunum að góðum notum með 

auknum skilningi á starfsemi og starfsháttum hvors annars og bættum samskiptum milli 

stofnana (Sloper, 2004).  

Samstarf er ekki alltaf árangursríkt en þegar það nær tilætluðum árangri er þjónusta 

við notendur fagleg og kemur þeim til góða. Til þess að samstarf gangi upp þarf að ríkja 

gagnkvæmt traust, virðing og gagnkvæmni í samskiptum (Miller og Ahmad, 2000). 

Ríkuleg samskipti þurfa að vera til staðar þar sem samstarfsaðilar hlusta á hvern annan, 

eru opnir, hvetja, gagnrýna og rökræða málin á jákvæðan máta (Payne, 2005). Það sem 

meðal annars er talið einkenna árangursríka samvinnu milli stofnana er örugg miðlun 

upplýsinga, skýr og raunsæ markmið, gott skipulag, sameiginleg ákvarðanataka og skýr, 

vel skilgreind og afmörkuð hlutverk og ábyrgð. Eins er talað um að ákveðin forysta og 

skilningur á hlutverki hverrar stofnunar fyrir sig skipti máli. Þá er mikilvægt að deila 
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úrræðum og læra um leiðir til að leysa vandamálin hjá hinni stofnuninni (Horwath og 

Morrison, 2007; Miller og Ahmad, 2000; Sloper, 2004).  

Niðurstöður rannsókna sýna að ýmsar hindranir geta komið í veg fyrir árangursríkt 

samstarf stofnana. Þar má sem dæmi nefna mismunandi markmið, stjórnendur styðja 

ekki samstarfið, tölvukerfi léleg, samskiptaleysi, tímaleysi, skilningur og traust ekki til 

staðar (Baginsky, 2007; Graham og Barter, 1999; Horwath og Morrison, 2007; Sloper, 

2004). Óskýr hlutverk og ábyrgð aðila eru talin hamla samstarfi einna helst. Það á ekki 

síst við þar sem þverfaglegt samstarf er til staðar því sérfræðiþekking sumra fagaðila 

tengist en ekki er öruggt að þeir þekki fagheim og hlutverk hvers annars (Payne, 2005). 

Lítið er vitað um skilvirkar aðferðir sem bæta samstarfið en til eru dæmi um að einhvers 

konar framfaranámskeið, lærdómshópar og þjálfun milli stofnana hafi komið að 

einhverju gagni. Þegar unnið skal að samvinnu þarf að forgangsraða breytingum, kynna 

þær til hlítar og styðja við starfsfólk. Til þess að samvinna verði árangursrík er 

hugsanlegt að stofnanir þurfi að vinna saman að þessum breytingum (Sloper, 2004). 

Töluverðar framfarir hafa átt sér stað á þessu sviði undanfarin ár og hefur samstarf 

stofnana aukist töluvert. Þó vantar enn töluvert upp á að samvinna verði grunnur í 

stefnu og framkvæmd við vinnslu mála (Thompson, 2009).  

2.4.1 Ákvæði um samstarf í lögum  

Lög um barnavernd nr. 80/2002 

Í núgildandi barnaverndarlögum segir að öllum þeim sem vinna í barnavernd beri skylda 

til að uppfylla trúnaðarskyldu um hagi þeirra sem þeir hafa afskipti af. Þar kemur einnig 

fram að allir þeir sem hafa afskipti af málefnum barna eigi að tilkynna til barnaverndar 

ef þeir verða varir við að aðstæður barns séu á einhvern hátt óviðunandi. 

Tilkynningaskyldan gengur framar ákvæðum um þagnarskyldu í lögum eða siðareglum 

þessara starfsstétta (Barnaverndarlög).  

Þá er áhersla lögð á samvinnu við aðrar stofnanir sem fást við málefni barna en 

samkvæmt lögum þessum ber barnaverndaryfirvöldum og þeim stofnunum sem hafa 

afskipti af börnum að vinna saman (Barnaverndarlög). Þetta lagaákvæði ber þó að túlka 

með ákveðnum fyrirvara því ekki er um fyllilega gagnkvæmar samvinnuskyldur að ræða 

án þess að forsjáraðilar samþykki það og barnaverndarnefnd álíti slíkt vera barni fyrir 

bestu. Þá er tilkynningaskylda stofnana sem hafa afskipti af börnum æðri ákvæði um 
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þagnarskyldu ásamt því þær hafa upplýsingaskyldu gagnvart nefndinni. 

Barnaverndaryfirvöldum ber hins vegar ekki að uppfylla sambærilegar skyldur gagnvart 

öðrum stofnunum. Samstarf þessara stofnana er samt sem áður mikilvægt til þess að 

hægt sé að tryggja samfellu í vinnslu máls og ná árangri í að bæta aðstæður barns 

(Þingskjal 403, 2002-2003).  

Opinberar stofnanir sem huga að hagsmunum barna hafa upplýsingaskyldu að 

gegna gagnvart barnaverndarnefnd líkt og kom fram hér að ofan. Þessum stofnunum er 

skylt að veita barnaverndarnefnd upplýsingar sem gætu reynst mikilvægar í 

barnaverndarmáli þrátt fyrir ákvæði laga eða siðareglna þessara starfstétta um 

þagnarskyldu. Til þess að veita þessar upplýsingar hafa þeir 14 daga en þeim ber að gera 

það við fyrsta tækifæri (Barnaverndarlög). Í fyrri lögum er upplýsingaskylda ekki skýr og 

var þessi lagagrein talin mikilvæg þar sem áður voru dæmi um að fagaðilar tilkynntu mál 

en töldu sig ekki skylduga til að upplýsa barnaverndarnefnd nánar um málið (Þingskjal 

403, 2002-2003).  

Við gerð áætlunar um meðferð máls og framkvæmd hennar er talað um að 

samvinna skuli höfð við foreldra og barn sem er orðið 15 ára eða hefur aldur og þroska 

til. Einnig er kveðið á um að kanna skuli þörf á samvinnu við aðra aðila og leitast eftir að 

hefja slíkt samstarf í samvinnu við foreldra. Árið 2011 áttu lagabreytingar sér stað á 

barnaverndarlögum. Með þeim var meiri áhersla lögð á að ávallt skuli meta þörf á 

samvinnu við aðila máls sem tengjast barninu á einhvern hátt og vinna að hagsmunum 

þeirra, svo sem starfsfólk grunnskóla. Þá var einnig frekari áhersla lögð á að fá samþykki 

foreldra fyrir því að hefja samráð við aðra aðila við framkvæmd og gerð áætlunar. Í 

þessum lagabreytingum fékk barnavernd rýmkaða heimild til að veita aðilum máls 

öðrum en foreldrum upplýsingar um málið. Barnaverndarnefnd getur veitt aðilum sem 

vinna að hagsmunum barnsins upplýsingar um líðan þess eða meðferð máls. Slíkt á 

einnig við um tilkynnendur en barnaverndarnefnd á að efla þjónustu við þá með því að 

upplýsa að tilkynning hafi borist. Barnaverndarnefnd getur með úrskurði og án leyfis 

foreldra veitt upplýsingar ef þeir eru ekki samþykkir þessari upplýsingagjöf. Þá getur 

barnaverndarnefnd gefið fyrirmæli um umönnun barns og aðbúnað til dæmis skólasókn 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002 með áorðnum breytingum).  
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Grunnskólalög og aðalnámskrá grunnskóla 

Í núgildandi lögum um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla er mikið vægi lagt á 

samvinnu grunnskóla og heimila en ekki virðist vera eins mikil áhersla lögð á samvinnu 

við aðrar stofnanir. Í aðalnámskrá er stuttlega fjallað um tengsl skóla og nærsamfélags 

en þar er lögð áhersla á að skólar byggi upp virk tengsl og stuðli að jákvæðum 

samskiptum og samstarfi við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir í 

nærsamfélagi sínu. Hér er aðallega átt við samstarf til að auka fjölbreytni í námi og 

tengjast umhverfi, menningu, íþróttum, tómstundarstarfi og fleira þess háttar. Þá er 

kveðið á um að þagmælska starfsfólks grunnskóla nái ekki til atvika sem tilkynna skuli 

barnaverndarnefnd (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í lögum um grunnskóla segir að eitt af hlutverkum skólanefndar sé að sjá til þess að 

nemendur upplifi öryggi og að fylgst sé með aðbúnaði og velferð þeirra. Grunnskóla ber 

að veita nemendum kennslu við hæfi í umhverfi þar sem nemendur upplifa vellíðan, 

öryggi og tekur mið af þörfum þeirra. Kennari á að leita að ástæðum þess ef hegðun 

nemenda reynist ábótavant og reyna að bæta hana en ef ekkert breytist á kennari að 

leita til skólastjóra, sérfróðra ráðgjafa skólans og barnaverndaryfirvalda. Þá á skólastjóri 

að leita ráða og taka ákvörðun ef skólasókn barns er ekki í lagi og ber honum skylda til 

að tilkynna slíkt til barnaverndaryfirvalda. Þrátt fyrir að starfsfólk grunnskóla sé bundið 

þagnarskyldu á hún ekki við ef um tilkynningarskyld atvik er að ræða. Skólastjóra ber að 

kynna starfsfólki þessar skyldur sínar og þá sérstaklega tilkynningarskylduna gagnvart 

barnavernd. Þá eiga skólar að mynda sér áætlun um hvernig tilkynna skuli til 

barnaverndar samkvæmt barnaverndarlögum (Lög um grunnskóla). 

Samstarf við aðra utan skólans er á ábyrgð sveitarfélaga. Þeim ber að ábyrgjast 

sérfræðiþjónustu í grunnskólum fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra en 

nemendaverndarráð sér um málefni einstakra nemenda. Sveitarfélög skulu hafa 

frumkvæði að samvinnu meðal annars við barnaverndaryfirvöld og félagsþjónustu 

sveitarfélaga vegna nemenda með langvinn veikindi, sérþarfir eða vegna málefna 

einstakra nemenda ef þörf er á (Lög um grunnskóla). 

2.4.2 Tölulegar upplýsingar um fjölda barnaverndarmála 

Tölulegar upplýsingar sem til eru um fjölda tilkynninga veita upplýsingar um hvaðan 

tilkynningar til barnaverndar koma. Ef ársskýrsla Barnaverndarstofu er skoðuð má sjá að 
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tilkynningum frá 2006 til 2011 hefur fjölgað töluvert líkt og sjá má á mynd 1. Árið 2006 

voru tilkynningarnar 6893 en árið 2011 voru þær orðnar 8680 og er það fjölgun 

tilkynninga um 26%. Það vekur þó athygli að tilkynningum frá 2009 – 2011 fer ört 

fækkandi eða úr 9353 tilkynningum í 8680. Það er mjög fjölbreyttur hópur sem tilkynnir 

til barnaverndar en flestar koma frá opinberum aðilum. Á árunum 2007-2011 var fjöldi 

tilkynninga þaðan á bilinu 70-80%. Algengast er að lögreglan tilkynni eða í um eða yfir 

helmingi tilfella (Barnaverndarstofa, 2008; Barnaverndarstofa, 2012).  

 

 

Mynd 1. Fjöldi tilkynninga til barnaverndar frá 2006-2011 

(Barnaverndarstofa, 2008; Barnaverndarstofa, 2012) 

 

Af tilkynningum frá opinberum aðilum koma næst flestar frá skóla, 

sérfræðiþjónustu, fræðslu- eða skólaskrifstofu. Tilkynningum þaðan hefur fjölgað frá 

árinu 2006 til 2011 úr 618 árið 2006 í 863 tilkynningar árið 2011. Heildarhlutfall 

tilkynninga þaðan hefur verið á bilinu 7,6% - 9,9%. Þessi fjölgun tilkynninga samræmist 

almennri fjölgun tilkynninga á landsvísu (Barnaverndarstofa, 2008; Barnaverndarstofa, 

2012). Líkt og sjá má á mynd 1. eru tilkynningar frá skóla, sérfræðiþjónustu, fræðslu- 

eða skólaskrifstofu þó ekki nema lítill hluti af heildarfjölda tilkynninga.  

Flestar tilkynningar berast vegna barna í Reykjavík eða tæplega helmingur þeirra 

(Barnaverndarstofa, 2008; Barnaverndarstofa, 2012). Árið 2006 bárust 

barnaverndarnefnd Reykjavíkur 3411 tilkynningar en árið 2011 bárust nefndinni 4170 
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tilkynningar (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2012). Líkt og á landsvísu hefur 

tilkynningum fækkað undanfarin ár en árið 2009 voru þær 4332 en árið 2012 hafði þeim 

fækkað í 3464 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2012; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

2013). Af tilkynningum opinberra aðila koma flestar frá lögreglunni líkt og á landsvísu. 

Hins vegar koma næst flestar tilkynningar frá lækni/heilsugæslu/sjúkrahúsi. Skóli, 

sérfræðiþjónusta og fræðsluskrifstofa koma þar á eftir en árið 2011 bárust 282 af 4170 

tilkynningum þaðan eða í um 6,7% allra tilfella (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2012).  

2.4.3 Skipulagt samstarf barnaverndar og grunnskóla 

Það er hlutverk fullorðinna að sjá til þess að velferð barna sé tryggð og til þess að ná 

þeim markmiðum er talið árangursríkt að vera í góðu samstarfi. Helstu kerfisbundnu 

leiðir sem farnar eru í samstarfi barnaverndar og grunnskóla innan skólans til að tryggja 

velferð nemendanna eru þverfagleg teymi og nemendaverndarráð (Nanna Kristín 

Christiensen, 2010; Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2012). Einnig eru til 

verklagsreglur vegna tilkynningaskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2006). Þá eru haldnir tilkynningafundir en þeim 

er ætlað að styrkja samvinnu (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og Barnavernd 

Reykjavíkur, 2009a). Hér á eftir verður fjallað um þessar tegundir samvinnu. 

Verklagsreglur um tilkynningaskyldu starfsmanna skóla 

Verklagsreglur um tilkynningaskyldu til barnaverndar komu út hér á landi árið 2006 fyrir 

leik- og grunnskóla og fyrstu bekki framhaldsskóla. Tilgangur verklagsreglnanna er að 

skýra fyrir starfsfólki í hvaða tilgangi og hvenær eigi að tilkynna til barnaverndar. Þeir 

þurfa að meta hvort ástand, líðan og umönnun barns veiti ástæðu til að tilkynna til 

barnaverndar þó þeir hafi ekki staðfastar sannanir en það er hlutverk barnaverndar að 

meta það. Gert er ráð fyrir að hver grunnskóli fyrir sig hafi ákveðið verklag sem allir 

starfsmenn þekkja (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2006) en þessar reglur eru 

taldar auka frekar samstarf milli stofnana og gera það skýrara (Anni G. Haugen, 2012a). 

Verklagsreglur fyrir nemendur í grunnskólum Reykjavíkur með fjölþættan vanda komu 

út árið 2012. Markmið þeirra er að skýra vinnslu mála nemenda með alvarlegan og 

fjölþættan vanda og skapa vinnulag svo hægt sé að tryggja skilvirka samvinnu 

hlutaðeigandi stofnana þar sem hlutverk eru skýr og markmið skilgreind (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur og Velferðarsvið Reykjavíkur, 2012). 
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Tilkynningafundir barnaverndar 

Tilkynningafundir/upphafsfundir (n. meldingsmøte) við upphaf könnunar máls er nýleg 

nálgun á tilkynningaferlinu sem byggir á norskri fyrirmynd en hún er talin geta flýtt 

upplýsingaöflun í könnunarferli ásamt því að meiri líkur er á virkari meðferðaráætlun 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og Barnavernd Reykjavíkur, 2009a). Flest mál í Noregi 

fara í gegnum þetta ferli og hefur aðferðin reynst mjög vel þar að mati starfsmanna 

barnaverndar og notenda sem lýsa henni sem lærdómsríkri og gagnlegri. Ástæður þess 

að tilkynningafundum var komið á eru þær að farið var að leggja meiri áherslu á 

þátttöku notanda í barnaverndarmálum en einnig voru upplýsingar í tilkynningum sem 

bárust barnavernd takmarkaðar. Þá var talið að fundirnir gætu aukið gæði og 

ákvörðunartöku í barnaverndarstarfi meðal annars með því að fá aðila og stofnanir 

tengda barninu með í samvinnu á þessum fundum (Hyrve, 2005).  

Það sem er einkennandi fyrir þessa nálgun er að barnaverndarstarfsmenn, þeir sem 

verið er að tilkynna og aðrir mikilvægir fagaðilar innan stofnana sem tengjast barninu, 

þar með talinn tilkynnandinn, eru fengnir til þátttöku á nýjan máta þar sem þeir vinna 

saman að árangursríkri lausn. Nálgunin miðar að því að kanna mál, finna lausnir og taka 

ákvarðanir í barnaverndarmálum. Til þess að hægt sé að finna viðeigandi lausn er 

mikilvægt að vita nákvæmlega hvert vandamálið er en tilkynningafundir eru taldir auka 

skilning á málinu þar sem allir geta komið sínu sjónarhorni og rökum á framfæri (Hyrve, 

2005). Í tilkynningum til barnaverndar sem fara í könnunarferli þurfa starfsmenn 

barnaverndar að afla ítarlegra upplýsinga frá hinum ýmsu aðilum og getur þetta verið 

nokkuð tímafrekt. Tilkynningafundir geta einfaldað og stytt þetta ferli (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar og Barnavernd Reykjavíkur, 2009a).  

Þegar tilkynning hefur borist barnavernd er ákvörðun tekin um hvort 

tilkynningafundur eigi við (Hyrve, 2005). Almennt eru þessir fundir haldnir þegar 

tilkynning berst frá opinberum aðilum til dæmis skóla, þjónustumiðstöð eða heilsugæslu 

enda þarf tilkynningin að vera undir nafni (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og 

Barnavernd Reykjavíkur, 2009b). Starfsmenn barnaverndar boða til fundar eins fljótt og 

auðið er með hlutaðeigandi aðilum sem eru tilkynnandi, mikilvægar stofnanir sem 

tengjast barni, aðilar frá barnavernd, foreldrar/forráðamaður og barn ef við á. Þá geta 

foreldrar/forráðamenn óskað eftir að hafa vin með sér. Umsjónarmenn fundarins 
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mynda skýran ramma um hann og reyna að mynda nokkuð þægilegt andrúmsloft með 

því að bera fram veitingar (Hyrve, 2005). 

Fundurinn skiptist í fjóra hluta: kynningu, umræðu um tilkynninguna, tillögur til 

úrbóta, samantekt og lok þar sem allir tjá sig stuttlega um fundinn. Framkvæmd 

fundarins er þannig að tilkynningin er sett fram skriflega þannig að hún sé sýnileg öllum 

á fundinum og er textinn eins orðaður og í tilkynningunni. Þegar fundarstjóri hefur lokið 

upphafskynningu tekur tilkynnandi til máls þar sem hann útskýrir nánar tilkynningu sína. 

Farið er yfir hvert atriði fyrir sig og fá allir á fundinum að tjá sig. Lagt er upp með að 

niðurstaða sé komin í hvert atriði áður en næsta er tekið fyrir. Öllum þessum 

upplýsingum er bætt af ritara á blaðið sem er sýnilegt öllum. Að lokum er leitað lausna 

sem allir geta komið á framfæri. Lengd fundar er tvær til þrjár klukkustundir og lýkur 

með skriflegri niðurstöðu sem greint er frá á fundinum. Þær niðurstöður eru mögulega 

þrennskonar: Í fyrsta lagi gæti málinu verið lokað ef ekki eru nægar ástæður til að halda 

áfram með það. Í öðru lagi lagi geta þátttakendur verið sammála um að gripið verði til 

frekari aðgerða sem kveðið er á um í barnaverndarlögum. Í þriðja lagi getur Barnavernd 

haldið áfram að kanna málið ef samkomulag næst ekki (Hyrve, 2005; Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar og Barnavernd Reykjavíkur, 2009b). 

Þverfagleg teymi grunnskóla 

Þegar bregðast þarf við erfiðleikum nemanda með sérstökum viðbrögðum er algengt að 

stofnuð séu þverfagleg teymi um nemendurna í skólum. Þau eru hugsuð til að tryggja 

hagsmuni nemenda ef vandi þeirra er þannig að þörf sé á stuðningi fleiri sérfræðinga 

svo hægt sé að samnýta þekkingu þeirra um ákveðið efni í afmarkaðan tíma. Slík teymi 

geta verið milli starfsfólks innan skólans eða skólans og utanaðkomandi aðila/stofnana 

sem vinna að hagsmunum nemandans. Þverfagleg teymi eru hugsuð til að samhæfa 

úrræði, stytta boðleiðir, tryggja að upplýsingar berist milli aðila og gera þjónustuna 

skilvirkari. Eins er hún hugsuð til þess að samræma fagsvið, þróa nýjar leiðir og byggja 

upp og nýta sameiginlega þekkingu svo hægt sé á nýjan og sveigjanlegan hátt að ná því 

markmiði að styðja barn. Með þessu móti geta fagaðilar komið sínu sjónarhorni á 

framfæri og myndað nýjar hugmyndir og aðferðir sem mögulega geta nýst 

nemandanum (Nanna Kristín Christiensen, 2008; Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2012).  
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Skólastjóri hefur yfirumsjón með teyminu og ber meðal annars ábyrgð á að velja 

lykilaðila í teymið, sinnir samræmingu aðgerða og sér um að samskipti séu höfð við 

foreldra. Áhersla er lögð á að foreldrar nemandans taki ávallt þátt í vinnu teymisins og 

að stöðugleiki ríki innan þess. Mikilvægt er að þátttakendur í teyminu séu 

umsjónarkennari, foreldrar, teymisstjórnandi og einn til þrír aðrir. Það gæti verið 

námsráðgjafi, sérkennari eða fulltrúar frá annarri stofnun eða samtökum sem þekkja 

sérstaklega til málefnis þessa tiltekna nemanda líkt og barnaverndarstarfsmaður. Þá 

gæti nemandi einnig tekið þátt í teyminu ef hann hefur aldur og þroska til (Nanna Kristín 

Christiensen, 2008; Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012) en samkvæmt 

barnaverndarlögum á að fá barn til þátttöku sem náð hefur 15 ára aldri eða hefur 

þroska til (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Fylgt er ákveðnu skipulagi á fyrirfram 

ákveðnum fundum þar sem unnið er markvisst að því að finna lausn á vandanum og ef 

um margþættan vanda er að ræða er einn vandi tekinn fyrir hvert sinn. Af þeim tillögum 

að lausnum sem koma fram á teymisfundi velja kennarinn og/eða foreldrarnir þá tillögu 

sem talin er geta nýst best og er framkvæmanleg (Nanna Kristín Christiensen, 2008; 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012).  

Nemendaverndarráð 

Nemendaverndarráð sinnir málefnum nemenda ef þau eru það alvarleg að 

umsjónarkennari og foreldrar geta ekki leyst þau með frekari stuðningi (Nanna Kristín 

Christiensen, 2008) og eru slík nemendaverndarráð lögbundin í 40. grein laga um 

grunnskóla. Upplýsa skal foreldra áður en máli barns er vísað til nemendaverndarráðs 

enda er talið að foreldrar geti unnið með skóla að lausn málsins. Þó á ekki að upplýsa 

foreldra ef það ógnar hag barnsins, líkt og ef um kynferðislegt ofbeldi er að ræða. Þá er 

mál ekki tekið fyrir í nemendaverndarráði heldur er því vísað til skólastjóra sem tilkynnir 

málið til barnaverndarnefndar (Nanna Kristín Christiensen, 2010). 

Skólastjóri, umsjónarmaður sérkennslu, fulltrúi sérfræðiþjónustu skóla, 

námsráðgjafi og aðili frá skólaheilsugæslu eiga að sitja í nemendaverndarráðinu. Ef við á 

er auk þess talið að barnaverndarfulltrúi og fulltrúi frá félagsþjónustu sveitarfélagsins 

eigi að taka þátt í því. Verkefni nemendaverndarráðsins eru að meta og afla 

viðbótarupplýsinga frá umsjónarkennara, foreldrum eða öðrum sem tengjast máli 

nemandans með því að boða þá á fund, fjalla um sérstök úrræði og taka ákvarðanir um 
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nauðsynlegar ráðstafanir. Skólastjóri getur svo falið ákveðnum aðila að fylgja málinu 

eftir (Nanna Kristín Cristiensen, 2010). 

2.4.4 Rannsóknir á samstarfi barnaverndar og grunnskóla 

Erlendar rannsóknir um samstarf 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að þeir þættir sem hafa áhrif á samvinnu eru þó 

nokkrir (Altshuler, 2003). Ríkuleg samskipti þar sem upplýsingaflæði er gott er 

grundvöllur allrar samvinnu en mikið samskiptaleysi virðist einkenna samstarf 

grunnskólans og barnaverndar. Þá hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á að í 

barnaverndarmálum þar sem lítill árangur hefur náðst er samvinna mjög takmörkuð sem 

og samskipti milli stofnana sem tengdust barninu.  

Kennarar og aðrir starfsmenn skólans verja miklum tíma með börnum á 

grunnskólaaldri og því er mikil auðlind í þeim þar sem þeir eiga auðveldara með að átta 

sig á því ef eitthvað er ekki í lagi og geta unnið með barnaverndarstarfsmanni að 

bættum hag barns (Baginsky, 2007). Barnaverndarstarfsmenn í rannsókn Gallagher-

Mackay (2011) töluðu um kennara sem eins konar öryggisnet þar sem þeir ættu að geta 

áttað sig á því ef aðstæður barns eru ekki í lagi. Baginsky (2007) komst að sömu 

niðurstöðu. Gilligan (1997) vakti athygli á mikilvægi þess að 

félagsráðgjafar/barnaverndarstarfsmenn átti sig á ómetanlegu og valdamiklu hlutverki 

skólans og kennara og því sem þeir geta veitt barni. Nauðsynlegt er fyrir barnavernd og 

skóla að vera í samvinnu og deila upplýsingum sín á milli svo hægt sé að vinna með 

einstaklingnum að bættum hag hans (Gilligan,1997; Wulczyn, Smithgall og Chen, 2009). 

Það getur þó verið flókið vegna þagnarskyldu barnaverndarstarfsmannanna en 

mikilvægt er að finna leiðir svo það sé hægt til dæmis með stefnubreytingu (Wulczyn 

o.fl., 2009).  

Gallagher-Mackay (2011) telur að milli barnaverndar og grunnskóla sé einhvers 

konar formleg samvinna í gangi sem er misjafnlega mikil eftir stofnunum. Það lýsir sér 

ekki síst í því að starfsfólk barnaverndar treystir því að skóli fylgist með börnunum og 

grunnskólinn treystir á þekkingu barnaverndarstarfsmanna. Niðurstöður tveggja 

rannsókna sýna þó fram á að þessar stofnanir hafi átt í erfiðleikum með að vinna saman 

enda eru áherslur þeirra ólíkar (Altshuler, 1997; Gallagher-Mackay, 2011). Samvinnan 

hefur oft á tímum verið fremur lítil og einkennst af litlum samskiptum og takmörkuðum 
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skilningi á hlutverki og ábyrgð hvors aðila fyrir sig (Baginsky, 2007; Gallagher-Mackay, 

2011). Félagsráðgjafar og starfsfólk barnaverndar virðast sumir hverjir ekki átta sig á 

mikilvægi starfsfólks skóla og er talað um að fjarlægðin milli þessara aðila sé mikil þrátt 

fyrir áherslu félagsráðgjafa á hið félagslega samhengi (Gilligan, 1998). Baginsky (2007) 

telur þessa þróun þó vera að færast í rétta átt að auknum samskiptum. Sums staðar 

gengur samvinnan mjög vel en hún getur einnig verið einstaklingsbundin, það er að 

samvinnan fari eftir máli hvers barns fyrir sig og þeim starfsmönnum sem vinna með 

málið. Það hefur sýnt sig að vilji er til staðar fyrir samstarfi bæði hjá starfsfólki skóla og 

barnaverndarstarfsmönnum (Altshuler, 2003; Wulczyn o.fl., 2009).  

Samskiptaleysi virðist einkenna samvinnu grunnskóla og barnaverndar og eru 

ástæður þess að mati Gallagher-Mackay (2011) meðal annars tímaleysi starfsmanna 

grunnskóla og barnaverndar og að þeirra hlutverk sé fyrst og fremst að styðja foreldrana 

enda er einfaldara að vera einungis í samvinnu við þá. Baginsky (2007) talar um 

manneklu í barnaverndinni og mikið álag á barnaverndarstarfsmenn sem bitnar á 

samskiptum og samvinnu barnaverndar við skólann. Eins hefur vanþekking kennara á 

barnavernd verið nefnd í þessum skilningi. Þeir virðast ekki hafa næga þekkingu á því 

hvenær og hvernig eigi að hafa samskipti og samband við barnavernd (Gallagher-

Mackay, 2011).  

Samskiptaleysi starfsmanna barnaverndar og grunnskóla felst meðal annars í því að 

hvor stofnunin fyrir sig telur hina færast undan því að eiga í samskiptum við sig. 

Starfsfólk skóla telur að barnaverndarstarfsmenn séu að leyna þeim upplýsingum sem 

gætu verið nauðsynlegar til þess að hjálpa barni (Altshuler, 2003; Gallagher-Mackay, 

2011). Mæður barna innan barnaverndar sem Gallagher-Mackay (2011) ræddi við voru 

samþykkar því að skóli vissi af afskiptum barnaverndar og að hann þyrfti á ákveðnum 

upplýsingum að halda um aðstæður barna sinna. Þær töldu sig finna fyrir auknum 

skilningi og stuðningi frá skólanum með þessu móti. Hins vegar var það mat þeirra að 

skólinn mætti ekki ganga of langt í því að afla óþarfa upplýsinga til þess að missa ekki 

traust fjölskyldunnar. Barnaverndarstarfsmönnum finnst á hinn bóginn oft vanta 

upplýsingar frá skóla varðandi hvaða úrræði hann býður upp á til að styðja við barn 

námslega og félagslega. Þá upplifa þeir einnig skilningsleysi varðandi trúnaðarskyldu sína 

og finnst eins og starfsmenn skólans séu að sækjast eftir óþarfa upplýsingum. 
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Trúnaðarskylda barnaverndarstarfsmanna virðist flækja samstarfið og hamla 

upplýsingaflæði milli grunnskólans og barnaverndar. Því þarf skýrari ramma um það 

hverju barnaverndarstarfsmenn megi deila (Altshuler, 2003; Gallagher-Mackay, 2011). 

Þá fjallar Altshuler (2003) um skort á skuldbindingu barnaverndarstarfsmanna 

gagnvart barninu. Starfsmenn skólans og börnin sjálf upplifa að starfsmenn 

barnaverndar séu ekki til staðar fyrir börn. Upplifun starfsmanna barnaverndar er aftur 

á móti sú að kennarar vilja ekki vera of innviklaðir í líf nemenda sinna og vilja forðast að 

fá börn sem eru í fóstri í skólann. Þá kom fram að starfsmenn barnaverndar og starfsfólk 

skóla treysta ekki hinni starfstéttinni faglega. Barnaverndarstarfsmönnum finnst eins og 

starfsmenn skólans komi með óraunhæfar tilgátur varðandi barnið á meðan starfsmenn 

skólans upplifa að barnaverndarstarfsmenn treysti þeim ekki til að vinna saman að 

hagsmunum barnanna.  

Til þess að hægt sé að vinna saman telja barnaverndarstarfsmenn mikilvægt að 

byggja upp traust og hafa hlutverk hvors aðila fyrir sig skýrt (Altshuler, 2003). Þá skipta 

samskipti og samræming þátta höfuð máli. Til þess þarf að skipuleggja betur þjónustuna 

og meta og endurmeta samstarfið (Baginsky, 2007).  

Íslenskar rannsóknir um samstarf 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að það er nánast alltaf talið mikilvægt að 

barnaverndin sé í samstarfi við skólann (Anni G. Haugen, 2011; Elísabet Gunnarsdóttir, 

2007). Ef marka má rannsókn Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) er samstarf 

barnaverndar og skóla hér á Íslandi talið fremur gott að mati 88% skólastjórnenda og 

telja þeir það þjóna hagsmunum barnanna. Rannsókn Sigurrósar Ragnarsdóttur (2012) á 

samstarfi skólans við barnavernd vegna fósturbarna sýndi þó að samstarf barnaverndar 

og skóla væri ekki eins gott þar sem flestir þátttakendur gáfu samstarfinu töluvert lægri 

einkunn eða sex af tíu mögulegum.  

Það virðast vera skiptar skoðanir á því hvort samstarf barnaverndar og skóla eigi að 

vera með öðrum hætti. Töluverður hópur skólastjórnenda telur ekki þörf á að auka né 

breyta samstarfi barnaverndar og skóla. Einn skólastjóri nefndi að samstarfið hefði verið 

að aukast og væri orðið skipulagðara. Meirihluti þeirra telur þó þörf á frekara samstarfi 

við barnaverndarnefndir og/eða að það ætti að vera á annan hátt. Slíkt á ekki síst við í 

skólum Reykjavíkur þar sem 76% skólastjórnenda töldu þörf á frekara samstarfi. Helst 
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nefndu skólastjórnendurnir að auka þyrfti gagnkvæm samskipti og frekara 

upplýsingaflæði til þeirra um gang mála. Þá var einnig talað um þörf þess að 

barnaverndarstarfsmaður ætti fast sæti í nemendaverndarráði og að skólinn myndi vera 

látinn vita og fengi að taka þátt í áætlun um meðferð máls ef honum væri ætlað ákveðið 

hlutverk. Þá hefðu landfræðilegar ástæður áhrif þar sem símafundir með 

barnaverndarstarfsmanni þyrfti að duga (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012). Það var einnig 

mat viðmælenda í rannsókn Guðbjargar Grétu Steinsdóttur (2012) að auka þyrfti 

samvinnu barnaverndar og skóla en hún ræddi við einstaklinga sem höfðu verið 

notendur barnaverndar í æsku. Viðmælendur töldu samvinnu barnaverndar og skóla 

hafa verið takmarkaða en sú samvinna sem átti sér stað var að þeirra mati jákvæð þó 

hún hafi ekki endilega skilað árangri. Upplifun þeirra var að skólinn hefði mátt útvega 

meiri stuðning í skólanum þar sem þeir upplifðu skólagöngu sína mjög félaglega og 

námslega erfiða. 

Töluvert hefur verið unnið að því að kynna tilkynningaskylduna fyrir fagstéttum og 

öðrum aðilum (Anni G. Haugen, 2004) og er rúmlega helmingur grunnskóla á Íslandi 

með ákveðinn tengilið hjá barnaverndarnefnd. Ef Grunnskólar Reykjavíkur eru skoðaðir 

sérstaklega má þó sjá að í einungis 31% tilvika eru þeir með tengilið og er það lægra 

hlutfall en annars staðar á landinu. Yfirleitt fer ákveðið verklag í gang hjá skólum þegar 

tilkynna á til barnaverndarnefndar og er það túlkun Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) 

að samstarf barnaverndarnefndar og grunnskóla hafi gert það að verkum að starfsfólk 

grunnskólans viti orðið hvernig eigi að tilkynna. Starfsmenn skólans segjast þekkja til 

tilkynningaskyldu sinnar og hlutverks barnaverndar (Elísabet Gunnarsdóttir, 2007).  

Í skýrslu Barnaverndarstofu (2012) má hins vegar sjá að fjöldi tilkynninga er fremur 

lítill og tala barnaverndarstarfsmenn um að ef tilkynning berst, þá komi hún seint (Anni 

G. Haugen, 2004). Hugsanleg skýring á því að mati skólastjórnenda er að viðhorf 

starfsfólks grunnskóla til barnaverndarnefndar sé yfirleitt fremur neikvætt (Gerður Sif 

Stefánsdóttir, 2012). Þetta svipar til niðurstaðna úr rannsókn Anni G. Haugen (2004) þar 

sem það var mat flestra barnaverndarstarfsmanna sem hún ræddi við að viðhorf 

samstarfsaðila þeirra væri neikvætt. Þá töluðu þeir um að samstarfsaðilar tilkynntu 

einungis þegar þeir væru sjálfir komnir í þrot með úrræði og þá hefur vandinn yfirleitt 

verið langvarandi. Viðhorf skólastjórnenda til barnaverndarnefndar er þó í 86% tilfella 



38 

gott eða mjög gott og þeir telja einnig að viðhorf barnaverndarnefnda til grunnskóla sé 

almennt gott eða mjög gott (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012).  

Samkvæmt barnaverndarlögum hefur barnavernd heimild til að vinna með skóla að 

gerð áætlana um meðferð máls. Í nýlegri rannsókn kom í ljós að nær alltaf var gert ráð 

fyrir að skólinn hefði ákveðið hlutverk í áætlunum um meðferð máls. Það er mat 

barnaverndarstarfsmanna að stuðningshlutverk starfsmanna skólans gagnvart 

börnunum sé mikilvægt (Anni G. Haugen, 2012a) en afstaða þeirra er mjög ólík því þeir 

vilja ýmist alltaf, stundum eða aldrei fá starfsmenn skólans til að vinna með þeim að 

áætlanagerð (Anni G. Haugen, 2010). Starfsfólk skólans virðist þó sjaldan taka þátt í gerð 

áætlana (Anni G. Haugen, 2012a) en rannsókn Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) sýndi 

að 72% skólastjórnenda taka sjaldan eða aldrei þátt í því en ekki komu fram ástæður 

þess. Þó kom fram dæmi um slíkt samstarf hjá einum barnaverndarstarfsmanni sem 

Anni G. Haugen (2012b) ræddi við og var reynsla hans af því jákvæð en mat hans var að 

starfsmenn skólans væru þá frekar til í að leggja meira af mörkum. Þá var dæmi um það 

í rannsókninni að skólinn væri látinn vita af sínu hlutverki í tengslum við áætlun.  

Mismunandi er hvernig samstarfi barnaverndarnefndar og skóla er háttað en 

yfirleitt er það þannig að skóli leitar eftir upplýsingum eða í nemendaverndarráði sitji 

starfsmaður barnaverndar (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012). Þó eru einnig dæmi um 

annars konar fundi með barnaverndarstarfsmanni ýmist í skóla (Anni G. Haugen, 2012b; 

Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012) eða á skrifstofu barnaverndarnefndar þar sem rætt er 

um einstaka barn. Þá er samstarfinu að einhverju leyti þannig háttað að barnavernd 

veitir skóla upplýsingar um barnaverndarmál (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012). 

Samkvæmt rannsókn Anni G. Haugen (2012b) vita börn sjaldnast að leitað sé til skólans 

eftir upplýsingum en foreldrarnir voru samt mjög ánægðir með slíkt samstarf og töluðu 

um að það hefði mátt vera meira.  

Skólastjórnendur telja flestir (90%) mikilvægt að fá upplýsingar um mál einstakra 

barna og er það er mat skólastjórnenda að upplýsingagjöf milli skólans og 

barnaverndarnefnda sé einhliða en grunnskólinn virðist sjaldan fá upplýsingar til baka 

þaðan (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012). Um 40% skólastjórnenda töldu sig ekki hafa 

fengið nægjanlegar upplýsingar um fósturbarn í skólanum sínum en þær upplýsingar 

sem þeir fengu komu yfirleitt frá fósturforeldrum, barnaverndarnefndum eða fyrri skóla 
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barnsins (Sigurrós Ragnarsdóttir, 2012). Í rannsókn Elísabetar Gunnarsdóttur (2007) kom 

hins vegar í ljós að það virðist vera munur á upplýsingagjöf frá barnavernd til skóla í 

Reykjavík annars vegar og í skólum fámennra sveitarfélaga hins vegar. Starfsfólk í 

skólum fámennra sveitarfélaga sagðist fá upplýsingar frá barnaverndarstarfsmönnum 

um mál nemenda sinna og finna ákveðna öryggistilfinningu þar af leiðandi. Aftur á móti 

töluðu þeir sem starfa í skólum í Reykjavík um óþægindi við að fá takmarkaðar 

upplýsingar frá barnavernd. Þá hafa barnaverndarstarfsmenn einnig nefnt að þeir fái 

ekki upplýsingar frá skólum (Anni G. Haugen, 2012b).  

Skólastjórnendur eru sérstaklega að leita eftir að fá nánari upplýsingar sem þeir 

töldu starfsfólk skólans þurfa til að geta sinnt nemandanum betur (Gerður Sif 

Stefánsdóttir, 2012; Sigurrós Ragnarsdóttir, 2012). Hér er meðal annars átt við 

upplýsingar um hvaða úrræði barn hafi fengið, hvernig gangur mála sé, hvort málið hafi 

verið tekið til meðferðar og hvort umfjöllun þess sé lokið. Það er yfirleitt 

barnaverndarstarfsmaðurinn sem ákveður hvenær það kemur barni að góðum notum 

að veita grunnskólanum upplýsingar um mál einstakra barna. Barnaverndarstarfsmenn 

hafa leyfi til þess að ræða málefni einstakra nema við grunnskólann svo framarlega sem 

leyfi foreldra og barns liggur fyrir eða úrskurðað hafi verið um það (Barnaverndarlög nr. 

80/2002) 

Það sem kemur í veg fyrir upplýsingagjöf starfsmanna barnaverndar til skóla er að 

öllum líkindum ákvæði í barnaverndarlögum um þagnarskyldu þeirra (Gerður Sif 

Stefánsdóttir, 2012). Það er mikilvægt að viðhalda trúnaði við aðila máls. Í rannsókn 

Guðbjargar Grétu Steinsdóttur (2012) kom í ljós að börnum þykir mikilvægt að geta 

treyst barnaverndarstarfsmanni en mat sumra þátttakenda rannsóknarinnar var að 

skortur væri á trausti og trúnaði í samskiptum við starfsmenn barnaverndar. Tæplega 

helmingur skólastjórnenda sem tóku þátt í rannsókn Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) 

nefndu að trúnaðarskyldan hafi jákvæð áhrif á hagsmuni barnsins meðal annars með 

tillit til gagnkvæms trausts. Þrátt fyrir það var það almennt mat skólastjórnendanna að 

þagnarskyldan hefti samstarf barnaverndarstarfsmanna við grunnskólann.  

Í Reykjavík fer Barnavernd Reykjavíkur með framkvæmd stefnu í 

barnaverndarmálum og er markmið hennar að greina mál hratt og skilvirkt, styðja við 

heimili með hag barnsins og vinna saman með aðilum máls í nærþjónustu. Sérstaklega 
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er tekið fram að Barnavernd Reykjavíkur vinni náið með þjónustumiðstöðvum og skólum 

borgarinnar (Reykjavíkurborg, e.d.). Í rannsókn Sædísar Arnardóttur (2012) kom fram að 

starf Barnaverndar Reykjavíkur mætti vera meira unnið í nærumhverfi og þá á 

þjónustumiðstöðum borgarinnar því auðveldara væri að leita þangað. 

Þjónustumiðstöðvar voru upphaflega hugsaðar til þess að að gera þjónustuna 

heildrænni og nær íbúum þar sem áhersla er lögð á samþættingu og þverfaglegt 

samstarf (Reykjavíkurborg, 2011). Slíkt fyrirkomulag gæti aukið samstarfið á milli allra 

aðila í barnaverndarmálum, það er fjölskyldu, skóla og 

barnaverndar/þjónustumiðstöðvar, en nauðsynlegt er að skoða nánar hindranir á slíku 

samstarfi (Sædís Arnardóttir, 2012). Rannsókn Elísabetar Gunnarsdóttur (2007) sýndi 

einmitt fram á að meiri nálægð og aukið samstarf var milli grunnskóla og barnaverndar í 

smærri sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur heldur en í Reykjavík. Þessi nálægð og 

samstarf virtist auka upplýsingaflæðið milli þessara stofnana og auðvelda starfsfólki 

skólans að vísa málum nemenda sinna til barnaverndar þar sem þeir þekkja 

barnaverndarstarfsmennina vel. Þetta er að vissu leyti athyglisvert þar sem smá 

barnaverndarumdæmi hafa verið talin hamla virku barnaverndarstarfi hér á landi 

(Þingskjal 403, 2002-2003).  
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3 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðarfræði sem notast var við í rannsókninni. Greint 

er frá framkvæmd rannsóknarinnar ásamt takmörkunum og siðferðislegum álitamálum. 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að leita svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurninguum:  

 Hvað einkennir samvinnu barnaverndar við grunnskóla í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag?  

 Í hverju felst munur á samstarfi barnaverndar við grunnskóla í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag? 

 Hvert er viðhorf barnaverndarstarfsmanna þessara sveitarfélaga til samstarfs 

við grunnskóla? 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Til eru margar leiðir til þess að rannsaka félagslegan veruleika en markmið þeirra allra er 

að uppgötva nýja þætti um samfélagið. Tvær helstu aðferðir sem notaðar eru til þess 

eru megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Um 

er að ræða aðferðir sem hafa ólík markmið og eru framkvæmdar á mismunandi vegu. Sú 

aðferð sem notuð er hverju sinni fer eftir rannsóknarefninu og rannsóknarspurningum 

(Esterberg, 2002; Neuman, 2003).  

Í þessari rannsókn var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum leitast rannsakandinn við að öðlast skilning á hinum félagslega 

heimi. Aðferðin miðar að því að afla eins mikið af upplýsingum og mögulegt er með 

fáum tilfellum og er mikil áhersla lögð á upplifun og reynslu viðmælenda með það að 

markmiði að rannsakandi skilji og þekki aðstæður þeirra. Mikilvægt er að rannsakandi 

nálgist viðfangsefnið sitt með opnum huga (Esterberg, 2002; Neuman, 2003; Ragin, 

1994; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar rannsóknaraðferðir afla mikilla 

upplýsinga með fáum tilfellum og eiga meðal annars við þegar rannsakandi vill öðlast 

dýpri skilning á efninu en mögulegt er með megindlegum rannsóknaraðferðum. Þá á 
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þessi aðferð einnig við þegar ekki er ljóst eftir hverju er leitað ef rannsóknarefnið hefur 

lítið verið rannsakað. Þá hentar þessi aðferð einnig þegar þróa á kenningu þar sem 

mikilla gagna er aflað um ákveðið efni. Slíkt auðveldar rannsakanda að átta sig á því 

hvernig ákveðnir þættir tengjast hver öðrum og þróa þar með kenningu (Ragin, 1994). 

Kostur eigindlegra rannsóknaraðferða er að við komumst að því hvað er sameiginlegt 

hjá viðmælendum en ekki er hægt að alhæfa út frá þeim vegna þess að um fá tilfelli er 

að ræða (Esterberg, 2002). 

Ólíkt megindlegum rannsóknaraðferðum miða eigindlegar rannsóknaraðferðir ekki 

að því að prófa kenningu heldur byggja þær á aðleiðslu. Með aðleiðslu er átt við að 

rannsakandi hefst handa við að afla gagna um rannsóknarefnið með opnum huga, 

greinir þau og setur fram spurningar (Esterberg, 2002; Ragin, 1994). Því er ekki ólíklegt 

að upprunalegu rannsóknarspurningarnar breytist þegar líður á rannsóknina (Neuman, 

2003).  

Rannsakandi ákvað að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem hann var að 

leitast eftir því að öðlast skilning á og fá innsýn í starfsaðferðir 

barnaverndarstarfsmanna, það er hvernig þeir vinna með starfsfólki grunnskóla og hvort 

greina megi mun á aðferðum í tveimur sveitarfélögum á landinu. Áformað var að fá 

haldbærar upplýsingar um reynslu, viðhorf, túlkun og þekkingu viðmælenda á samstarfi 

þeirra við starfsfólk grunnskóla.  

3.1.1 Viðtöl 

Viðtöl eru talin ein mikilvægasta og algengasta aðferðin til þess að afla gagna í 

rannsóknum en tilgangur þeirra er meðal annars að lýsa fyrirbærum í tilveru 

einstaklinga og öðlast skilning á þeim (Helga Jónsdóttir, 2003; Gilbert, 2008). Til þess að 

skilja upplifun og fá innsýn barnaverndarstarfsmanna á samstarfi þeirra við starfsfólk 

skóla var notast við hálfstöðluð viðtöl. Þar ræða rannsakandi og viðmælandi saman á 

jafnréttisgrundvelli um umræðuefni sem er ákveðið af rannsakanda. Slík viðtöl byggja á 

munnlegri- og líkamlegri tjáningu sem og virðingu, trausti og tengslum milli rannsakanda 

og viðmælanda. Þessi aðferð veitir rannsakanda lýsingar á reynsluheimi viðmælanda þar 

sem rannsakandi leitast við að skilja reynslu hans, viðhorf og þekkingu (Esterberg, 2002; 

Helga Jónsdóttir, 2003).  



43 

Þegar um hálfstöðluð viðtöl er að ræða er rannsakandinn með ákveðin umræðuefni 

sem hann vill ræða við viðmælandann. Hins vegar hefur rannsakandi að vissu leyti 

frjálsar hendur í viðtalinu því hann getur spurt spurninga í þeirri röð sem hentar hverju 

sinni, orðað þær mismunandi og bætt við efnisþáttum (Gilbert, 2008). Slík viðtöl gefa 

rannsakanda færi á að fá upplýsingar frá viðmælendum sem honum hafði ekki dottið í 

hug að spyrja um (Neuman, 2003).  

Í viðtölunum var stuðst við fyrirfram ákveðinn viðtalsvísi (sjá viðauka 1) sem veitir 

rannsakanda ákveðinn ramma með helstu atriðum sem hann ætlar að fá svör við (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Spurningar viðtalsvísisins voru hálfopnar en slíkt gefur viðmælendum 

tækifæri til að tjá sig nokkuð frjálslega um umræðuefnið. Þá nýtti rannsakandi sér 

viðtalstækni en slíkt er talið ýta frekar undir skoðun viðmælandans og fær hann til að 

svara nákvæmar (Gilbert, 2008). Hér er meðal annars verið að tala um virka hlustun, 

sýna viðmælanda skilning ásamt því að virða og viðurkenna frásögn og skoðanir hans 

(Helga Jónsdóttir, 2003).  

3.1.2 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í júlí 2013 þar sem fræðlegra gagna var aflað um 

viðfangsefnið. Um miðjan október var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar 

(tilkynningarnúmerið er S6450). Notast var við markmiðsúrtak við val á þátttakendum 

en þá er úrtakið valið með tilliti til rannsóknarefnis (Þórólfur Þórlindarson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Því var leitað til tveggja sveitarfélaga eftir viðmælendum sem starfa í 

barnavernd og hafa þekkingu og reynslu á samstarfi barnaverndar og grunnskóla.  

Rannsakandi hafði samband við framkvæmdarstjóra í hvorri barnaverndinni fyrir sig 

til að leita eftir viðmælendum. Þeir fengu upplýsingar um markmið og framkvæmd 

rannsóknar og voru beðnir um að benda á fjóra til fimm barnaverndarstarfsmenn sem 

myndu henta best fyrir viðtölin. Samband var haft við þá sem framkvæmdarstjórarnir 

bentu á og fengu þeir upplýsingar á sérstöku kynningarblaði um markmið, framkvæmd 

og tímalengd viðtalsins (sjá viðauka 2). Á kynningarblaðinu voru einnig upplýsingar um 

að viðmælendur gætu hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem væri. Þá var þeim tjáð að 

rannsakandi myndi hafa samband við þá símleiðis á næstu dögum til þess að kanna vilja 

fyrir þátttöku. Viðmælendur voru mjög fúsir til þátttöku en viðtölin fóru öll fram á 

skrifstofum þeirra.  
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3.1.3 Viðmælendur og sveitarfélög 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá 29. október til 7. nóvember. Tekin voru í heildina átta 

viðtöl í tveimur sveitarfélögum, fjögur í hvoru fyrir sig. Einn viðmælandi óskaði eftir að 

draga þátttöku sína til baka og því byggja niðurstöður rannsóknarinnar á viðtölum við 

sjö barnaverndarstarfsmenn. Þessi tvö sveitarfélög eru með ólíka uppbyggingu. Annað 

sveitarfélagið er með sértæka barnavernd en með því er átt við að þar er einungis 

aðgangur að þjónustu tengdri barnavernd. Viðmælendur í því sveitarfélagi voru á 

aldrinum 35-45 ára og voru þrír menntaðir félagsráðgjafar en einn hafði lokið 

grunnmenntun á félagsvísindasviði. Sá sem hafði starfað lengst í þessari barnavernd var 

að hefja sitt tíunda ár en sá sem hafði unnið skemmst var búinn að starfa í tvö ár. 

Verkefni viðmælenda voru sérhæfð þar sem hver og einn sinnti ákveðnu hlutverki. Hitt 

sveitarfélagið er með samþætta barnavernd þar sem notendur geta leitað eftir 

fjölbreyttri þjónustu á sama stað svo sem fjárhagsaðstoð, félagslega aðstoð og fleira. 

Viðmælendur í viðkomandi sveitarfélagi voru á aldrinum 30-45 ára og höfðu starfað í 

þessari barnavernd í eitt til þrjú ár. Tveir þeirra voru menntaðir félagsráðgjafar og einn 

hafði lokið grunnmenntun á félagsvísindasviði. Verkefni þessara viðmælenda voru mjög 

fjölbreytt þar sem þeir sinntu flest öllum tilfallandi barnaverndarverkefnum. Tekin var 

ákvörðun um að nafngreina ekki barnaverndirnar tvær í niðurstöðunum. Þá var 

viðmælendum ekki gefið dulnefni heldur er fjallað um barnaverndirnar annars vegar 

sem sértæka og hins vegar samþætta barnavernd.  

Áður en viðtal fór fram var fengið upplýst samþykki (sjá viðauka 3) allra viðmælenda 

með undirritun þeirra en þannig staðfestu þeir samþykki fyrir þátttöku sinni og að hafa 

verið upplýstir um markmið og tilgang rannsóknarinnar. Slíkt veitir rannsakanda 

tækifæri til að koma upplýsingum skilmerkilega til skila á heiðarlegan hátt og getur það 

aukið traust viðmælanda til rannsakandans (Neuman, 2003).  

3.1.4 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á hljóðbandsupptökutæki með leyfi viðmælenda og þau afrituð 

orðrétt. Við úrvinnslu gagnanna var komið í veg fyrir að niðurstöður verði 

persónugreinanlegar með því að afmá persónugreinanlegar upplýsingar.  

Til þess að greina viðtölin var notast við opna kóðun sem byggir á grundaðri 

kenningu (e. grounded theory). Með því er átt við að rannsakandi nálgist gögnin með 
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opnum huga og flokki þau niður í þemu eftir innihaldi og efni en einnig er mikilvægt að 

vekja athygli á nýjum sjónarhornum sem koma fram hjá viðmælendum. Rannsakandi las 

gögnin yfir á kerfisbundinn hátt og bar þau saman til að að finna mynstur og þætti sem 

eru sameiginlegir í viðtölunum (Neuman, 2003). Til þess að auðvelda þá vinnu voru 

gögnin lesin oft yfir með gagnrýnum hætti, athugasemdir og vangaveltur voru skráðar 

niður eftir hvert viðtal og við lestur þeirra ásamt því að notast var við ólíka liti til að 

greina á milli mismunandi þemu. Slíkt telur Gilbert (2008) að hjálpi til við 

greiningarferlið. Gögnin voru flokkuð niður eftir þemu, hugmyndum eða sameiginlegum 

þáttum sem komu fram í viðtölunum. Með þessari aðferð taldi rannsakandi sig ná 

þýðingarmiklum atriðum fram til að geta svarað rannsóknarspurningum markvisst. 

Niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir að greiningu lokinni. 

3.1.5 Gæði rannsóknar  

Til þess að meta hvort rannsóknir séu góðar er mikilvægt að huga að áreiðanleika, 

réttmæti og trúverðugleika. Rannsóknin verður að vera trúverðug en með því er átt við 

að hægt sé að segja til um hvort niðurstöður standist. Með áreiðanleika er átt við að 

mælitækið sé stöðugt þegar það mælir það sama endurtekið. Ólíkt megindlegum 

rannsóknum er ekki gert ráð fyrir í eigindlegum rannsóknum að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann á sama máta og upphaflega var gert. Ein leið til þess að nálgast 

áreiðanleika og trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum er með margprófun en þá er 

rætt við nægjanlega marga viðmælendur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari 

rannsókn byggja niðurstöður á upplýsingum frá sjö viðmælendum og því má gera ráð 

fyrir að niðurstöðurnar séu bæði trúverðugar og áreiðanlegar.  

Þegar talað er um réttmæti er átt við hvort mælitækið sé traust og sé að mæla það 

sem það á að mæla (Neuman, 2003). Til að tryggja réttmæti viðtala þarf rannsakandi að 

gera grein fyrir eigin áhrifum á rannsóknina. Rannsakandi er nemi í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands og hefur mikinn áhuga á málefnum barnaverndar. Þá hefur hann 

ákveðnar hugmyndir um hvernig samstarfi barnaverndar og grunnskóla skuli háttað. 

Mikilvægt er að rannsakandi láti ekki eigin hugmyndir hafa áhrif á viðtölin né 

niðurstöður þeirra. Rannsakandi passaði að gæta hlutleysis en var þó um leið 

meðvitaður um eigin hugmyndir.  
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Þá verður rannsakandi að tryggja að skilningur hans á upplýsingum viðmælenda sé 

réttur. Hér skipta beiting tungumálsins og sá tími sem viðmælendur fá til þess að tjá sig 

miklu máli (Helga Jónsdóttir, 2003). Til þess að koma í veg fyrir misskilning gætti hann 

þess að sameiginlegur skilningur ríkti með því að fá ítarlegri upplýsingar ef svar var ekki 

nógu skýrt. Þá fengu viðmælendur þann tíma sem þeir þurftu til þess að tjá sig.  

Til að tryggja réttmæti er einnig talið mikilvægt að rannsakandi sé fullviss um að 

túlkun hans sé rétt í niðurstöðunum og er í þeim skilningi talað um nauðsyn beinna 

tilvitnanna (Helga Jónsdóttir, 2003). Slíkt er gert í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þá 

fengu viðmælendur einnig niðurstöður sendar til að kanna hvort skilningur rannsakanda 

hafi verið réttur.  

Í eigindlegum rannsóknum er lítið alhæfingargildi því ekki er hægt að yfirfæra 

niðurstöður rannsóknarinnar yfir á aðrar aðstæður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ekki 

mun vera hægt að alhæfa niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á allar barnaverndir hér 

á landi, þær gefa einungis mynd af upplifun þessara barnaverndarstarfsmanna sem rætt 

var við. Þrátt fyrir það þá gefa niðurstöðurnar ákveðna hugmynd um hvernig samvinnu 

barnaverndar og skóla er háttað og hvort greina megi einhvern mun þar á, einkum í 

þessum tveimur barnaverndum. 

3.1.6 Siðferðisleg álitamál 

Mikilvægt er að rannsókn uppfylli ekki einungis aðferðafræðilegar kröfur heldur einnig 

siðferðislegar (Sigurður Kristinsson, 2003) jafnvel þótt ekki sé um viðkvæman hóp að 

ræða.  

Rannsakanda verður að vera kunnugt um bakgrunn sinn og afstöðu til efnisins 

(Neuman, 2003). Þar sem flestir viðmælendur í rannsókninni eru félagsráðgjafar og 

rannsakandi nemi í félagsráðgjöf með mikinn áhuga á öllu sem tengist barnavernd hafði 

rannsakandi það bak við eyra að hans hugmyndir um samstarf stofnana gætu haft áhrif 

á viðtalið. Reynt var að vekja athygli á nýjum sjónarhornum sem komu fram.  

Þátttakandi í rannsókn má aldrei vera blekktur né þvingaður til þátttöku og verður 

að taka upplýsta ákvörðun um þátttöku. Þá verður hann að geta treyst því að 

rannsakandi deili ekki þeim upplýsingum sem hann aflar frá viðmælendum (Neuman, 

2003). Upphaflega fengu allir viðmælendur sent kynningabréf í tölvupósti þar sem þeir 

fengu allar helstu upplýsingar um rannsóknina og tækifæri til að ákveða hvort þeir vildu 
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taka þátt. Í upphafi viðtals skrifuðu þeir undir upplýst samþykki þar sem þeir voru 

upplýstir á heiðarlegan hátt um markmið og framkvæmd rannsóknarinnar en slíkt telur 

Sigurður Kristinsson (2003) mjög mikilvægt að gera. Þá var þeim tjáð að ekki yrði hægt 

að auðkenna þá í niðurstöðum rannsóknarinnar og að rannsakandi myndi uppfylla 

trúnaðarskyldu sína gagnvart þeim. Eins var þeim gert ljóst að þeir gætu hætt þátttöku 

hvenær sem er eða sleppt því að svara einstaka spurningum (sjá viðauka 3).  

Í viðtölum geta komið fram upplýsingar sem rannsakandi telur mikilvægar fyrir 

niðurstöður en gætu auðkennt viðmælendur (Neuman, 2003). Þar sem um afmarkaðan 

hóp var að ræða taldi rannsakandi mikilvægt að ekki væri hægt að auðkenna 

viðmælendur né sveitarfélög þeirra út frá svörum þeirra og beitti rannsakandi því 

dulkóðun.  
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4 Niðurstöður  

Þessi kafli fjallar um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og er fjallað um þær út frá 

hvorri barnaverndinni fyrir sig. Sú leið var valin til þess að niðurstöðurnar myndu vera 

sem skýrastar. Þar sem ákveðið var að nafngreina ekki barnaverndirnar er fjallað um 

þær sem sértæka barnavernd annars vegar og samþætta barnavernd hins vegar. Í 

tilvitnunum þýða þrír punktar að texta hafi verið sleppt. Þá stendur hornklofi fyrir 

innskot frá rannsakanda. Þau þemu sem komu í ljós voru fjögur talsins: persónuleg 

tengsl, samvinna, viðhorf og efling samstarfs.  

4.1 Sértæk barnavernd 

4.1.1 Persónuleg tengsl 

Allir viðmælendur voru sammála um að samstarf barnaverndar við grunnskóla væri í 

flestum skólum allmikið en það er ekki algilt: „Í sumum skólum … heyrir maður mjög 

mikið í. Svo eru það aðrir sem að maður heyrir ekki eins mikið í.“ Ástæðurnar fyrir 

þessum breytileika voru nokkrar að mati viðmælenda.  

Viðmælendur töluðu flestir um að ein af ástæðunum væri tengd persónulegum 

tengslum við skólann og starfsfólki hans en útskýringarnar fyrir því voru þó að einhverju 

leyti ólíkar. Tveir viðmælendur upplifðu að þeir væru frekar í samskiptum við þá skóla 

sem hefðu reynslu af barnaverndarmálum og þekktu barnaverndarstarfsmennina sem 

þeir væru að vinna með: 

Í rauninni kannski þessir skólar þar sem eru mörg barnaverndarmál. Þetta fer 

svolítið eftir skólum, þeir eru kannski bara vanari að vinna með okkur og hafa 

samskipti og þekkja okkur meira og finnst þetta miklu miklu minna mál ... það er 

bara allt í lagi að hringja, það er allt í lagi að hafa samband við okkur.  

Þessir viðmælendur voru sammála um að samstarfið væri takmarkað í öðrum 

skólum vegna þess að þar væru einhverra hluta vegna færri mál og lítið hefði reynt á 

samstarfið við þá. Einn viðmælandi upplifði að meira samstarf væri til staðar þegar 

félagsráðgjafi eða námsráðgjafi í skólum væri tengiliður við barnavernd. Þá talaði annar 

viðmælandi um að það færi að einhverju leyti eftir því hversu tilbúinn og viljugur 

starfsmaður skólans væri til að aðstoða. Tveir viðmælendur töluðu þá um að þeir væru í 
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meiri samskiptum við þá skóla sem leituðu ítrekað eftir því að kanna hvar mál barns sem 

gengur í viðkomandi skóla væri statt, líkt og annar þeirra lýsir á eftirfarandi máta: 

„Þannig að ef það er mikið verið að ýta í mann þá ... sjálfkrafa myndast meiri samskipti.“ 

Þrír viðmælendur töldu það fara eftir eðli vandans hjá barninu hversu öflugt 

samstarfið væri við skólana en þegar um mikinn vanda væri að ræða þá væru oft mjög 

mikil samskipti milli þessara tveggja stofnana. Einn viðmælandi sagðist jafnvel vita um 

daglegar breytingar hjá barni sem á við mikinn vanda að etja. Þá tók annar viðmælandi 

dæmi um lítið samstarf við skóla ef barn væri ekki að mæta þangað. Þriðji viðmælandi 

nefndi að það færi eftir því hvað væri efst á baugi, til dæmis ef vandi barns er meiri 

heima fyrir en annars staðar þá væri meiri áhersla lögð á samvinnu þar.  

Þá kom einnig fram hjá tveimur viðmælendum að það væri háð starfsmönnum í 

heild sinni hvernig samstarfið væri, ekki væri endilega hægt að tengja það einungis við 

starfsfólk skólans eða barnaverndar: „Við störfum alltaf eitthvað ólíkt, það er bara hluti 

af persónuleikanum okkar ... ég á í meiri samskiptum við einn skóla heldur en annan og 

það er bara einhvern veginn þannig.“ Báðir viðmælendur töluðu um að samstarfið væri 

háð því hversu viljugir og tilbúnir starfsmennirnir væru til þess að vinna saman og 

aðstoða börnin: „Ég held að þetta sé bara háð starfsmönnum ... í hversu miklum 

samskiptum þú vilt vera.“ Annar þeirra taldi einnig að þeir starfsmenn sem ekki væru 

búnir að starfa mjög lengi innan skólakerfisins væru viljugri til þess að aðstoða börnin og 

vera í samstarfi við barnaverndina. Hann taldi að þetta ætti almennt við, einnig hjá 

öðrum starfsstéttum.  

4.1.2 Samvinna 

Viðmælendur voru allir sammála um að í grunnskólum væri mjög skýrt verkferli í gangi 

sem mál þurfa að fara í gegnum áður en hægt er að tilkynna til barnaverndar. 

Tilkynningar berast að jafnaði frá skólastjóra. Þó kom fram hjá einum viðmælanda að 

deildarstjórar og umsjónakennarar tilkynntu í einhverjum tilvikum. Þá benti annar á að 

þótt tilkynning komi almennt frá skólastjóra þá ber öðrum starfsmönnum skólans einnig 

lagaleg skylda að tilkynna og taldi hann þá yfirleitt gera það. Áður en mál er tilkynnt til 

barnaverndar verða skólar að vera búnir að gera ákveðna hluti og er slíkt kannað þegar 

tilkynning berst til barnaverndar frá skólum. Viðmælendur voru almennt sammála um 

að það væri búið að vinna töluvert í málinu áður en það berst þeim og er það vegna 
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þessara verklagsreglna. Þó væru alltaf einhver mál þar sem ekki væri búið að reyna öll 

úrræði, að sögn flestra. Ef það er raunin þá er foreldri bent á hvað reyna þurfi áður en 

barnaverndin tekur við málinu: „Ef við sjáum í bréfinu ... að það sé ekki búið að reyna 

neitt þá er yfirleitt tekið símtal og spurt hvort það sé raunin og ef það er raunin þá er því 

bara lokað og foreldri bent á þjónustu.“  

Samvinna í þessari barnavernd felst meðal annars í því að starfsmenn leita töluvert 

eftir upplýsingum frá starfsmönnum grunnskólanna en það er að sögn viðmælenda mjög 

mikilvægt. Í könnunarferlinu er um staðlað bréf að ræða sem sent er til grunnskólanna. 

Að sögn eins viðmælanda er það alveg fastur liður hvort sem foreldrar leyfa það eða 

ekki og kom það fram hjá öðrum að skólar væru mjög viljugir til þess að veita 

upplýsingar. Þar er verið að leita eftir upplýsingum um mætingu barns, félagslega stöðu, 

umhirðu, aðbúnað, hvernig barni er sinnt líkamlega og námslega ásamt því að skólar geti 

bætt við öðrum upplýsingum ef þörf er á. Þá er einnig leitað eftir upplýsingum síðar í 

ferlinu í gegnum síma, tölvupóst eða skriflega. Tveir viðmælendur töluðu um að slíkt 

væri gert til þess að fá ítarlegri upplýsingar en aflað var í könnunarferli og kanna stöðu 

mála hjá barni. Upplifun eins viðmælanda var að ekki kæmi allt fram í bréfum á meðan 

annar taldi þau oft mjög ítarleg:  

Maður fer svona öðruvísi í dýpt, mín upplifun er að fólk er ekki kannski tilbúið að 

setja allt í bréf af því ... það bara getur farið alla leið, það getur farið til héraðsdóms 

og Hæstaréttar og alla leið. Þannig að maður fær svona svolítið öðruvísi dýpt í 

símtölum. En maður verður alltaf að passa sig á því að fá leyfi til að nota 

upplýsingar sem skólinn er að segja við mann í símtölum þannig að þau bera í raun 

ábyrgð á orðræðunum sínum.  

Flestir viðmælendur voru sammála að það væri mjög mikilvægt að vera upplýstir áfram 

um hvað væri í gangi en þeim fannst að sumir skólar mættu vera duglegri við að sýna 

frumkvæði og láta vita líkt og einn þeirra orðaði það:  

Og kannski bara gera sér grein fyrir að þó að það sé búið að tilkynna málið hingað 

þá vitum við kannski ekki allt. Við getum ekki, við erum ekki með barnið í sex til átta 

tíma á dag og sjáum líðanina og kvíðann eða hvað það er sem er að hrjá barnið. 

Allir viðmælendur töluðu um að hver skóli hefði þrjá til fjóra tengiliði í 

barnaverndinni og að þeir ættu að vita hverjir það væru. Þessir tengiliðir halda fundi 

tvisvar á ári með hverjum skóla. Þar gefst starfsfólki skólanna tækifæri til að fá frekari 

útskýringar á hlutverki barnaverndar og upplýsingar um mál barna sem eru í gangi í 



52 

þeirra skóla að sögn eins viðmælanda. Tengiliðirnir geta þá setið fyrir svörum um mál 

barna þar sem foreldrar hafa veitt leyfi fyrir samvinnu við skóla. Þar sem samþykki liggur 

ekki fyrir eyða barnaverndarstarfsmenn óvissu skólastjórnenda með því að láta þá vita 

hvar málið er statt í ferlinu en gefa ekki frekari upplýsingar. Þessir fundir hafa reynst 

mjög vel og aukið samstarfið að mati allra viðmælenda og upplifa þeir að skólar séu 

ánægðir með þetta fyrirkomulag. Fyrir utan þessa tengiliði þá talaði einn viðmælandi um 

að það væru sérstaklega tveir starfsmenn innan barnaverndar sem flestir skólar ættu að 

þekkja þar sem þeir væru í miklum samskiptum við grunnskólana.  

Þrátt fyrir að tengiliðum hafi verið komið á og skólastjórnendur viti hverjir það eru 

taldi einn viðmælandi að skólastjórnendur nýttu sér frekar símavakt sem væri alltaf frá 

13-16 til þess að leita eftir upplýsingum frekar en að hafa samband við tengiliðina:  

Þannig að flestir vita nú hver við erum [tengiliðir] og geta haft samband ... Það eiga 

að vera tengiliðir ... við eigum að hitta þetta fólk allavega tvisvar á ári ... En ég held 

að flestir skólar hringi meira núna á þessa símavakt. 

Með því að hringja í símavaktina getur starfsfólk grunnskóla fengið upplýsingar um mál 

(þar sem leyfi liggur fyrir), ráðgjöf og tilkynnt.  

Frá upphafi máls er töluverð samvinna höfð við grunnskólana að sögn viðmælenda. 

Barnavernd heldur reglulega tilkynningafundi þegar tilkynning berst frá opinberum 

aðilum sem eru oft og tíðum grunnskólar. Ef um grunnskólabörn er að ræða taka 

grunnskólar alltaf þátt í fundunum og fá þar með tækifæri til þess að koma upplýsingum 

frá sér á framfæri. Stundum kemur fyrir að nýjar upplýsingar hafi bæst við eða eitthvað 

hefur breyst og er þetta kjörinn staður fyrir það. Þessir fundir geta oft leitt í ljós hvort 

vinna þurfi frekar að máli barns eða hvort nærsamfélagið geti aukið sinn stuðning sem 

er töluvert algengt, líkt og kom fram hjá einum viðmælanda: 

Þarna eru allir aðilar í lífi barnsins komnir saman og ræða þá stöðu að það þurfti að 

tilkynna til barnaverndar um einhvern vanda sem að barnið eða fjölskyldan er að 

glíma við. Og þarna eru komin mörg kerfi saman. Þannig að markmiðið er kannski 

að virkja kerfin og láta alla taka við sér ... Við erum kannski að reyna að finna leið til 

að þetta verði ekki barnaverndarmál. 

Stundum er það þó ljóst frá upphafi að barnavernd þarf að koma að málinu en þrátt 

fyrir það taldi einn viðmælandi mikilvægt að halda þessa fundi. Tilgangur fundarins er að 

allir séu með sömu upplýsingar og að þeir sem tengjast barninu séu búnir að hittast þar 
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sem þeir eru að fara að vinna talsvert mikið saman. Þá er einnig markmiðið að auka 

sýnileika barnaverndar, að sögn annars. Almennt ríkir ánægja með þessa fundi að mati 

flestra þótt aðilar á fundinum séu hugsanlega misánægðir með niðurstöðuna. 

Starfsmenn skóla virðast einnig hafa mjög jákvæða upplifun af þessum fundum að mati 

eins viðmælanda. Þá töluðu tveir um að þetta væri einmitt vettvangur fyrir foreldra til 

að fá þá vitneskju að barnaverndin ætlaði að vera í samvinnu við grunnskólann.  

Allir viðmælendur töluðu um að samráð væri alltaf haft við grunnskóla þegar 

meðferðaráætlun væri unnin í málum barna en þeir eru ekki með í þeirri vinnu og skrifa 

ekki undir hana. Samráðið felst í því að ræða hvernig fundum þeirra á milli skuli háttað 

og fá upplýsingar frá skóla um hvar hann telji vandann liggja og hvað þörf sé á að gera. 

Einn viðmælandi taldi slíkt mjög mikilvægt: „Við verðum auðvitað að hlusta á þá sem 

standa barninu næst, þeir hafa mestan skilning á þörfum barnsins.“ Í áætlunum um 

meðferð máls er ekki gert ráð fyrir einhverju hlutverki sem skólinn á að sinna að sögn 

flestra viðmælenda. Þar stendur einungis að samráð verði haft við foreldra sem 

foreldrar síðan samþykkja með undirskrift sinni líkt og einn viðmælandi lýsti þessu:  

Þá hringi ég kannski og segi: Núna erum við komin í málið, þið voruð svona að 

leggja upp ákveðna hluti. Ég stjórna ekki hvað þeir gera. Ég get bara í rauninni verið 

í sambandi við þá og og óskað eftir samvinnu, að það verði reglulegir fundir, svo 

þurfum við að hittast og ákveða einhverja hlutverkaskiptingu. 

Viðmælendur voru flestir sammála um að skólinn væri upplýstur um hvað væri ætlast til 

af honum og þekki sín hlutverk. Aftur á móti er lítið ráð gert fyrir skóla í málum barna 

sem mæta ekki í skólann samkvæmt einum viðmælanda.  

Viðmælendur töluðu allir um að reglulegir fundir væru haldnir með grunnskólunum 

og að það sé meðal annars gert til þess að hann sé upplýstur. Einn þeirra útskýrði að það 

væri alltaf gert ef eitthvað væri í gangi þar. Ef ekki er um fjölþættan vanda að ræða þá 

eru haldnir reglulegir fundir með grunnskóla þar sem leitað er eftir því að miðla 

upplýsingum en einnig eiga annars konar samskipti sér stað svo sem með símtölum að 

sögn viðmælenda. Í þyngri málum aftur á móti þar sem um fjölþættan vanda er að ræða 

þá er myndað þverfaglegt teymi þar sem þeir sem koma að máli barns hverju sinni 

hittast, þá helst umsjónarkennari og deildarstjóri úr skólum. Einn talaði um að það sé 

misjafnt milli mála hversu reglulegir fundirnir séu en tilgangur þessara teyma er að 

halda vel utan um mál.  
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Þagnarskylda  

Viðmælendur voru sammála um að skólinn væri talsvert að leita til þeirra eftir 

upplýsingum um mál barna sem eru í skólanum hjá þeim, þá helst um stöðu málsins og 

hvað sé verið að gera. Almennt hafa starfsmenn ekki heimild til þess vegna 

trúnaðarskyldu sinnar og voru allir viðmælendur mjög meðvitaðir um það. Tveir 

viðmælendur töluðu einmitt um að helsta óánægja starfsmanna skólans felist í því en 

barnaverndin hefur verið að reyna að bæta úr því líkt og annar þeirra talar um: 

Ég veit alveg að það hefur kannski verið svona helsta óánægja þeirra, skólans, að 

þeir fá ekki upplýsingar ... Við höfum verið að reyna að bæta úr því með ýmis konar 

samvinnu varðandi það og svona aðeins að opna okkur. 

Einum viðmælandanum fannst stundum vanta upp á skilning milli þessara starfsstétta, 

þá sérstaklega á þagnarskyldu barnaverndarstarfsmanna. 

Viðmælendur voru þó sammála um að þeir gætu í flestum málum veitt skóla 

einhverjar upplýsingar, þá helst þegar skóli tilkynnir, þegar leyfi foreldra liggur fyrir eða í 

málum þar sem gerðar hafa verið meðferðaráætlanir. Í þessum áætlunum veita 

foreldrar barnavernd leyfi til að vera í samvinnu við grunnskóla og geta þar af leiðandi 

veitt þeim einhverjar upplýsingar en þá er sambandið þeirra á milli orðið mun opnara. 

Upplifun eins viðmælanda var sú að þetta væri raunin í hverju einasta máli þar sem 

meðferðaráætlun er gerð. Flestir viðmælendur voru sammála um að yfirleitt væru 

foreldrar opnir fyrir því að veita barnavernd upplýsingar til þess að deila með skóla þótt 

dæmi væru um að einhverjir væru mótfallnir því. Það er þó ekki þar með sagt að 

barnavernd geti og eigi að veita hvaða upplýsingar sem er, heldur þarf að meta hvað er 

skólanum viðkomandi og hvað ekki. Einn viðmælandi talaði um að skólar fengju einungis 

upplýsingar sem við kemur honum eða kemur barni til góða. Þá töldu flestir 

viðmælendur að skólinn hefði töluverðar upplýsingar um börnin í flestum tilvikum beint 

frá foreldrunum.  

Jafnvel þótt barnaverndarstarfsmenn geti í flestum málum veitt grunnskólanum 

upplýsingar er það ekki í öllum málum, þá helst þegar leyfi foreldra til að vera í 

samvinnu liggur ekki fyrir en það var að mati þeirra ekki algengt. Í þessum tilvikum er 

algengast að málið sé statt í könnunarferlinu líkt og einn viðmælandi lýsir: „Ef það er 

könnun máls ... þá fær skóli þetta bréf og svarar þessu bréfi. Ef hann heyrir ekkert í 
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okkur meira, og þessu kvarta skólarnir yfir.“ Viðmælendur töluðu allir um að verið væri 

að reyna að bæta úr þessu. Tveir viðmælendur töluðu um að með tilkynningafundum 

væri þessari óvissu starfsmanna skóla eytt þar sem að í lok fundar ættu allir þeir sem 

tækju þátt í fundinum að vita hvort málinu yrði lokað eða hver framvindan yrði. Eins 

töluðu allir um að skóli gæti hringt til að fá upplýsingar og þá væri hægt að svara hvar 

málið væri statt í ferlinu en slíkt gerðist iðulega þegar málið hefði ekki farið lengra en í 

könnun. Starfsmenn barnaverndar hafa ekki heimild til að veita upplýsingar af fyrra 

bragði: 

Þeir vilja helst fá bréf um að máli, mál Sigga var kannað og lokað eftir könnun en við 

höfum ekki heimild fyrir því ... Við getum alltaf svarað einhverju í síma þó að við 

getum ekki sent út einhver bréf. Og með tilkynningafundunum þá eiga allir að labba 

út af tilkynningafundi og vita hver er staða málsins. 

Þá hafa fleiri leiðir verið farnar til þess að upplýsa skólann um mál barna þar. Tveir 

viðmælendur töluðu um að á þessum fundum sem haldnir væru tvisvar á ári gætu 

starfsmenn skólans fengið einhver svör um mál barna og að það hefði reynst mjög vel. 

Fram kom hjá einum viðmælanda að í sumum tilvikum væri nauðsynlegt að upplýsa 

skólann þótt samþykki foreldra lægi ekki fyrir. Það væri þó helst þegar um róttækari 

aðgerðir væri að ræða líkt og þegar taka þyrfti barn af heimili og færa það í annan skóla. 

Ef samþykki foreldra liggur fyrir geta þeir gefið nokkuð ítarleg svör en annars er svar 

þeirra iðulega að mati eins viðmælanda: „Þið heyrðuð ekkert í okkur meira þannig að 

málinu var lokað.“ Þá kom fram hjá öðrum að reyna ætti á það að senda svar til 

tilkynnenda um að tilkynning hefði borist. Tilgangur þess væri að tilkynnendur hefðu 

vitneskju um að málið væri í ákveðnu ferli hjá barnavernd.  

Það virðist vera að trúnaðarskylda barnaverndarstarfsmanna hamli ekki samstarfi 

viðmælenda við grunnskóla þar sem þeir fá nánast alltaf einhverjar upplýsingar. Flestir 

viðmælendur nefndu einmitt sérstaklega að þetta væri ekki flókið mál, það þyrfti 

einungis að fá samþykki foreldra fyrir því að vera í samráði við grunnskóla líkt og einn 

viðmælandi lýsir: „Hún [þagnarskyldan] hamlar mér ekki að neinu leyti ... fyrir mér er 

þetta ósköp einfalt. Fáðu leyfi hjá foreldrinu og þá er þetta bara allt uppi á borðinu.“ 
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4.1.3 Viðhorf 

Viðmælendur lýstu jákvæðu viðhorfi til grunnskólanna og töldu viðhorf frá 

starfsmönnum grunnskóla til barnaverndar vera svipað. Þeir töldu að traust ríki almennt 

á milli stofnananna og voru þeir yfirleitt mjög ánægðir með það samstarf sem var í gangi 

milli þeirra og barnaverndarinnar. Tveir sögðu að ríkulegt samstarf við grunnskóla væri 

af því góða, það einfaldi starfið og spari tíma þegar á heildina er litið jafnvel þótt það sé 

tímafrekt: „Maður má kannski ekkert vera að þessu en þetta sparar tíma líka bara 

marga, marga klukkutíma.”  

Allir viðmælendur höfðu sínar skoðanir á því hvað einkennir gott samstarf og töldu 

neðangreinda þætti almennt vera til staðar. Þeir voru sammála um að ríkuleg samskipti 

milli stofnananna skipti þar höfuðmáli. Tveimur viðmælendum fannst mikilvægt að allir 

væru meðvitaðir um það að bæði skólar og barnavernd væru að vinna að sama 

markmiði, það er að gera líf barna betra: 

Að við séum ekki að vinna á móti hvort öðru ... Við erum að vinna að sama marki ... 

Það þýðir ekki að sitja sem skóli á móti okkur og segja þið verðið, þið verðið, þið 

verðið. Ég meina, þetta er bara svona, þetta er óviðunandi, við gerum okkur alveg 

fulla grein fyrir því ... við eigum og verðum einhvern veginn að finna lausnir saman. 

Hjá öðrum tveimur kom fram að þeir telja að gott upplýsingaflæði milli stofnananna sé 

mikilvægt og að hægt sé að leita eftir ráðgjöf. Að öðru leyti voru viðmælendur með 

ólíkar skoðanir á því hvað þyrfti að vera til staðar. Fram kom hjá einum viðmælanda 

nauðsyn þess að barnaverndin væri sýnileg, að skólar væru óhræddir við það að hafa 

samband og samstarfsaðilar þekktu hvor annan. Þá taldi annar mikilvægt að samstarf 

væri mjög reglulegt, þriðji talaði um virðingu og skilning á starfi og framkvæmdum hvors 

annars líkt og hann útskýrir á eftirfarandi máta: „Skilningur ... að það tekur tíma fyrir 

okkur að vinna málin.“ Fjórði viðmælandinn lagði áherslu á að þverfagleg samvinna væri 

til staðar og vilji hjá starfsmönnum skólans til að hjálpa til.  

Allir viðmælendur voru sammála um að hlutverk barnaverndar væri að styðja við 

grunnskólana og töluðu þeir um mikilvægi þess að barnavernd veitti grunnskólanum ráð 

og leiðbeindi þeim í málum barna. Tveimur þeirra fannst barnavernd ætti aðallega að 

styðja grunnskólana í erfiðari málum, annars ættu þeir að leita eftir aðstoð í 

nærsamfélaginu. Þá nefndu tveir að það væri ekkert óeðlilegt við það að starfsfólk skóla 

leitaði eftir sérfræðiþekkingu barnaverndarstarfsmanna á þessum málaflokki: 
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Með tilliti til þeirrar menntunar sem þeir hafa [kennarar] þá er voða lítil þekking er 

snýr að barnaverndarlögum og barnaverndarmálum. Þú veist hvernig á að þekkja 

merkin, hvernig á að á að tala við börnin vegna einhvers vanda, þá er ég að tala um 

barnaverndarmál. Þannig að mér finnst það bara eðlilegt eins og við leitum til 

dæmis í barnahús sem hefur sérþekkingu á málefnum varðandi kynferðislegt 

ofbeldi.  

Flestir viðmælendur komu inn á að það myndi ekki breyta neinu fyrir samstarfið ef 

barnaverndin væri staðsett í nærsamfélaginu og töluðu um að þeir væru nú þegar í 

miklum tengslum við nærsamfélagið. Einn viðmælandinn talaði um að nú þegar hefði 

verið búið að vinna að því að efla samstarfið með ýmsum leiðum svo sem með því að 

koma á tengiliðum við skólann sem væru ráðgefandi og halda fundi tvisvar á ári þar sem 

skólarnir geta rætt hin ýmsu mál: 

Það er svona það sem við erum búin að vera að reyna að gera til þess ... að allir séu 

á sömu blaðsíðunni og við séum bara að ræða málin og þá geta þau líka á þessum 

fundum komið með einhver ... við höfum áhyggjur af þessu og þessu og þessu eða 

fengið upplýsingar um stöðu mála sem þau mega fá upplýsingar um. 

Þá kom fram annað sjónarhorn hjá öðrum sem áleit mikilvægt að barnaverndin væri 

ekki í nærumhverfinu því annars myndi hún missa sérhæfingu sína, samræmingu og 

málin yrðu unnin á ólíkan máta eftir starfsmönnum: „Af því að hérna getum við sérhæft 

okkur. Hér höfum við stuðning frá hvert öðru, við erum stórt teymi sem tekur ákvarðanir 

í mjög erfiðum og flóknum málum.“ Hann benti jafnframt á að nærsamfélagið væri nú 

þegar að einhverju leyti að sinna vægustu barnaverndarmálunum. Þriðji viðmælandi 

áleit að ef barnavernd væri í hverfunum yrði samfella í málum minni þar sem fólk gæti 

auðveldlega flust á milli hverfa. Þá fengi nýr barnaverndarstarfsmaður málið sem þyrfti 

að byrja aftur á ákveðnum grunni þótt gögn fylgi: „Þú þarft að setja þig inn í þetta mál. 

Þú þarft að kynnast fólkinu, þú veist, það kemur alltaf ákveðið stopp.“ Þessir 

viðmælendur voru því sammála um að barnaverndin ætti ekki að vera staðsett í 

hverfunum.  

Þó viðmælendur upplifðu almennt gott viðhorf greindu þeir einnig frá neikvæðum 

atriðum. Flestir viðmælendur upplifðu að skólinn hefði miklar væntingar til 

barnaverndarstarfsmanna um að þeir ættu að breyta aðstæðum hjá barni nánast um 

leið og málið væri komið til þeirra. Slíkt tekur hins vegar tíma að fara í gegnum kerfið hjá 

þeim og þá hafa barnaverndarstarfsmenn ekki yfir mikið fleiri úrræðum að ráða en 

aðilar í nærsamfélaginu og því sjást ekki breytingar um leið. Barnaverndarstarfsmenn 
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búa ekki yfir neinum töfrasprota líkt og tveir viðmælendur töluðu um, annar þeirra 

orðaði það svo: „Það tekur allt tíma, þeir halda að við komum með einhvern töfravönd 

og breytum stöðunni strax. Það er bara ekki þannig.“ Þegar barnavernd er ekki nógu 

fljót að grípa til aðgerða talaði einn viðmælandinn um að skólar færu stundum að sinna 

hlutverki barnaverndar með því að fara heim til barns og ná í það. Þessi viðmælandi 

sýndi þó skilning á þeim aðgerðum: „Það er rosalega erfitt að vera andspænis börnum ... 

og vera ekki að reyna að vinna að málinu, reyna að gera eitthvað. Þannig að maður 

getur alveg skilið það að einhverju leyti.“  

Þá var það upplifun þriggja viðmælenda að skólanum finnst 

barnaverndarstarfsmenn ekki gera nóg, þeir ættu að gera meira. Einn viðmælandi talaði 

um að skóli væri í einstaka tilvikum að gera lítið úr einhverjum aðgerðum barnaverndar. 

Þá kom fram hjá öðrum að honum finnist skóli stundum fría sig ábyrgð í sumum málum 

og færi í vörn þegar hann hefði verið að ýta á einhverja þjónustu fyrir barn í skóla:  

Það er þessi vörn sem að kemur upp. Það er ekki endilega gagnvart okkur sem 

stofnun eða mér sem starfsmanni, heldur bara það er þetta, skólinn minn, þetta er 

vinnan mín. Ég vil kannski að þetta líti illa út af því ég get ekki hjálpað þessu barni. 

Á heildina litið töldu flestir viðmælendur að starfsmenn skóla vissu að þeir væru að 

sinna barnaverndarmálum eftir bestu getu innan þess ramma sem þeim er gefið.  

4.1.4 Efling samstarfs  

Líkt og komið hefur fram hér að ofan þá voru viðmælendur almennt ánægðir með það 

samstarf sem væri í gangi og fannst það á réttri leið. Þá álitu tveir þeirra að síðan 

þessum fundum tvisvar á ári var komið á hafi samstarfið eflst og skólar upplifðu 

barnaverndina ekki eins fjarlæga: „Skóli, þeim finnst við nær. Við erum ekki eins 

ósnertanleg, þeir vita að þeir geta haft samband. Við alveg leggjum og viljum eins mikið 

samband og hægt er.“  

Viðmælendur töldu samt jafnframt að það mætti alltaf gera betur: 

Við megum alltaf vera meðvituð um að við þurfum á einhverjum tímapunkti að gera 

betur og vera vakandi fyrir því hvað við getum gert betur ... ég held að við megum 

bara alltaf vera vakandi yfir því. Og ég held að við komum aldrei einhvern veginn að 

einhverjum endamörkum þar ... og ég held að það gildi, gildi bara í báðar áttir. 
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Tveir viðmælendur töluðu um að þeir væru opnir fyrir því að fá ábendingar um það sem 

laga eða breyta þyrfti í tengslum við samstarfið ef skólinn eða aðrir hefðu einhverjar 

enda væri vilji til staðar fyrir samstarfi þessara stofnana.  

Allir viðmælendurnir gátu bent á einhverja vankanta á samstarfinu sem þeir álitu að 

þyrfti að efla. Þeir voru sammála um að samskiptin mættu vera meiri og áttu þeir þá 

helst við það að skólinn mætti vera duglegri við það að hafa samband við þá enda ætti 

samstarfið ekki að vera einhliða. Flestir töluðu um að þeir hefðu mikið að gera, með 

mörg mál á sinni könnu og gætu því ekki eða gleymdu jafnvel að hafa samband við 

skólana til að kanna stöðu máls. Því töldu þeir mikilvægt að skólinn væri virkur í því að 

láta vita hvernig staða máls væri því enda þótt búið væri að tilkynna þá hefðu 

barnaverndarstarfsmenn ekki allar upplýsingar um barnið:  

Ef þeir segja okkur það ekki, hvernig eigum við þá að vita það ... Hvernig eigum við 

að vita að það var allt á heljarþröm og einhver lokaði sig inn á baðherbergi og grét 

allan daginn í gær og mikið mikið mikið í gangi og mamma kom ekki og sótti 

einhvern. 

Flestir viðmælendur nefndu að starfsmenn skólans mættu nýta sér það frekar að 

leita eftir ráðgjöf til barnaverndar: „Auðvitað mega skólarnir alveg leita meira til okkar, 

kennarar sem sagt mega alveg hringja ef þá vantar ráðgjöf. Það er enginn að segja að þú 

sért að tilkynna inn þótt þú hringir og óskir eftir ráðgjöf.“  

Þá taldi einn viðmælandinn mjög mikilvægt að starfsmenn barnaverndar fengju 

ákveðinn tengilið innan skólans sem þeir gætu alltaf haft samband við: „Eins og ég held 

utan um mín þrjátíu og eitthvað mál ... og þeir vita að ég er tengiliðurinn ... þá vantar 

mann svolítið tengiliði á móti í hverjum skóla.“ Jafnvel þótt tengiliður barnaverndar sé 

almennt skólastjóri þá hefur hann ekki alltaf upplýsingar um stöðu þessa barns og vísar 

því áfram á annan starfsmann. Viðmælandinn áleit þörf á því að innan skólans væri 

starfsmaður sem hefði yfirumsjón með málum barna og nefndi sérstaklega 

námsráðgjafa eða félagsráðgjafa í þessum skilningi enda væru þeir almennt með mál 

barnanna á hreinu. Þó hallaðist viðmælandinn frekar að því að hafa félagsráðgjafa sem 

tengilið enda taldi hann hlutverk námsráðgjafa lægi ekki þar. Þar af leiðandi fannst 

viðmælandanum þörf á fleiri skólafélagsráðgjöfum innan skólans. Ofangreint taldi hann 

að myndi efla samstarfið og auka flæði upplýsinga milli stofnananna.  
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4.2 Samþætt barnavernd 

4.2.1 Persónuleg tengsl 

Viðmælendur upplifa samstarf sitt við skóla að mörgu leyti á fremur einstaklingsbundinn 

hátt. Hjá einum viðmælanda kom það fram að samstarf hans við grunnskólana væri 

sérstaklega gott, persónulegt og öflugt og talaði hann um að mikið væri um 

símhringingar, jafnvel í persónuleg símanúmer: „[Skólastjórnendur] hringja alveg 

hiklaust í minn prívatsíma“ en þó aðallega í neyðartilfellum.  

Aðrir viðmælendur töluðu hins vegar um að samstarf þeirra við skólanna væri 

misjafnlega mikið. Einn viðmælandi lýsti því svo: 

Það er mjög þétt í [skóla] og við erum í miklum samskiptum og eiginlega bara svona 

vináttusamskipti. Og starfsfólk þar er gjarnt á að, eins og mér finnst reyndar bara 

mjög gott, að hringja ef það er í vafa ... hinum megin er ég svona ekki eins mikið í 

eins góðum tengslum þótt þau séu ágæt og öll samvinna er í fínu lagi. 

Þessir viðmælendur töluðu allir um að hver og einn starfsmaður, ýmist 

barnaverndarstarfsmaður eða starfsmaður grunnskóla, hefði alltaf einhver áhrif á 

umfang samstarfsins. Einn þeirra talaði um að það færi eftir starfsfólki barnaverndar 

„Það er alltaf spurning um hvern einstakling, hvernig einstaklingurinn er sem vinnur 

málin ... [þú] getur verið með starfsmann í einhver ár sem gerir hlutina svona og svo 

kemur einhver annar sem gerir þau allt öðruvísi.“ Þá nefndi annar viðmælandi að það 

færi almennt eftir starfsfólki: „Ég held að persónan skipti alltaf máli ... Því við erum öll 

ólík og með ólíka áhersluþætti.“ Hann taldi það þó frekar fara eftir starfsfólki 

grunnskólans og hvernig málin væru unnin þar.  

Einnig kom fram hjá þeim að mikið tímaleysi og álag setti strik í reikninginn en í 

þeim skilningi talaði einn um mikilvægi þess að gefa sér tíma til samstarfs þrátt fyrir 

miklar annir. Þá nefndi annar viðmælandi að hefðir og venjur á hverjum vinnustað hefðu 

áhrif, það er hvernig málin eru unnin þegar þú hefur störf.  

4.2.2 Samvinna 

Viðmælendur upplifðu ýmist að það væri ekki alltaf ákveðið verkferli í gangi hjá 

grunnskólunum áður og þegar þeir tilkynna til barnaverndar eða að þeir þekktu ekki til 

þess. Í sumum tilvikum var búið að ræða hugsanlega tilkynningu á 

nemendaverndarráðsfundum eða þá að starfsmenn skóla ræða málið sín á milli í sumum 
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skólum en aðrir tilkynna beint án þess jafnvel að ræða við foreldra. Viðmælendur voru 

hins vegar allir sammála um að þegar tilkynning berst, þá er hún undirrituð af 

skólastjóra sem ber ábyrgð á henni.  

Þá talaði einn viðmælandi um að það væri misjafnt milli skóla hvernig tilkynningar 

berast þeim: „Annar skólinn, þá kemur skólastjórinn yfirleitt í eigin persónu með bréf í 

umslagi og útskýrir aðeins ... en hinum megin frá hefur það gerst ítrekað að það kemur 

bara óformlegur tölvupóstur.“  

Þó að tilkynning berist alltaf frá skólastjóra þá fylgir henni oft umsögn frá kennara 

og á sérstöku tilkynningaformi þurfa tilkynnendur að greina frá því hvað hafi verið gert 

og hvort það hafi verið rætt á einhverjum fundi. Tveir viðmælendur töldu að búið væri 

að reyna ýmislegt áður en tilkynning berst en það fer þó eftir skólum að mati annars 

þeirra þar sem í sumum tilvikum virðist tilkynning berast þegar „allt er sprungið 

einhvern veginn“.  

Allir viðmælendur voru sammála um að þeir væru tengiliðir við ákveðna skóla í 

sveitarfélaginu og að starfsmenn skólans ættu að vita hvert þeir ættu að leita vegna 

barna í sínum skóla. Almennt töluðu þeir um að samstarf þeirra við skólana felist í því að 

þeir séu að afla upplýsinga frá skólum, einkum í könnunarferlinu þar sem þeir senda 

staðlað bréf til grunnskólanna þar sem leitað er eftir upplýsingum um líðan barns, 

félagslega stöðu, samstarf við foreldra, hvort námi er sinnt og annað sem skóli vill koma 

á framfæri. Þá er einnig algengt að þeir leiti eftir munnlegum eða skriflegum 

upplýsingum með því að hringja eða senda bréf og óska eftir upplýsingum eða hvoru 

tveggja. Þá eru þeir að leita eftir ítarlegri upplýsingum, kanna aðstæður barns síðar í 

ferlinu og hvernig gengur hjá því:  

Ég fékk dreng hérna til mín ... sem er ekki að mæta og það liggja ekki fyrir neinar 

ástæður ... Við gerðum samning og hann á svo að hringja í mig ... og láta vita 

hvernig gekk, þannig að ég hringdi ... þú veist bara til að vita ... hvort ég væri að 

sigla út í bláinn eða hvað. 

Í áætlun um meðferð máls er skólinn að sögn viðmælenda hafður í samráði ef talin 

er þörf á því, ef vandi barns tengist skólanum eða hann er einkar mikill. Einn viðmælandi 

hafði þó aldrei verið í samráði við starfsmenn skóla um áætlun um meðferð máls þar 

sem hann hafði aldrei gert ráð fyrir hlutverki hans í sínum áætlunum. Samráð um 

meðferðaráætlun virðist aðallega felast í því að viðmælendur ræddu við 
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skólastjórnendur um hvernig hægt væri að styðja við barn eða gerðu ráð fyrir að leita til 

skóla eftir upplýsingum síðar í ferlinu til þess að kanna stöðu barns. Þrátt fyrir að gert sé 

ráð fyrir einhverju hlutverki skóla eða að samráð skuli haft við hann þá fengu 

viðmælendur starfsfólk skólanna sjaldnast með í vinnu við gerð áætlunarinnar og þeir 

skrifuðu nánast aldrei undir. Einn viðmælandi sagðist þó muna eftir dæmi um slíkt hjá 

sér og annar sagðist vilja efla þá vinnu. Hins vegar kom fram hjá öðrum að slíkt væri 

vandmeðfarið þar sem mikið af persónulegum upplýsingum komi fram í áætlunum sem 

séu skólanum óviðkomandi. Viðmælendur voru þó sammála um að skólinn vissi alltaf 

hvað væri ætlast til af honum í áætlunum og samþykki það þótt þeir séu ekki með í 

þeirri vinnu né skrifi undir áætlunina.  

Þá er til staðar þverfaglegt teymi (samráðsfundur) sem skóli og barnavernd taka 

bæði þátt í hjá tveimur af þremur viðmælendum. Sá viðmælandi sem ekki hafði notast 

við þverfagleg teymi var með stystan starfsaldur og er það hugsanlega ástæða en hann 

talaði um að ekki hefði reynt á það hjá sér. Þverfagleg teymi virtust þó ekki mjög algeng 

og voru aðallega notuð þegar um víðtækan vanda var að ræða hjá barni og væri það 

ákvörðun starfsmanna barnaverndar hvort þeir teldu þörf á slíku teymi. Fram kom hjá 

einum að það væru líka mynduð teymi þar sem vandi barns væri ekki eins fjölþættur en 

þá koma ekki eins margir og ólíkir fagaðilar að máli. Annar taldi ekki þörf á því að öll mál 

væru unnin í teymum á meðan þriðji viðmælandi vildi sjá fleiri mál unnin í slíkum 

teymum: „Ef maður hefði tíma til að vinna öll mál svona vel þá myndi árangurinn vera 

miklu betri.“  

Í þessu sveitarfélagi er ekki notast við tilkynningafundi og viðmælendur taka 

almennt ekki þátt í nemendaverndarráðsfundum en einn þeirra talaði um að þeir fengju 

upplýsingar um hvort mál hafi verið rætt á nemendaverndarráðsfundi. Þá sagði annar að 

starfsmenn barnaverndar hefðu kallað eftir að fá að taka þátt í slíkum fundum og væri 

hann að fara á sinn fyrsta fund bráðlega. Þessi viðmælandi taldi mjög mikilvægt að 

starfsmenn barnaverndar tækju þátt í slíkum fundum. 

Hjá einum viðmælanda voru fundir haldnir með skólastjórendum tvisvar á ári sem 

hafa reynst vel en það kom ekki fram hjá hinum viðmælendunum. Tilgangur þessara 

funda hjá þeim var að ræða mál sem væru opin, hvort hugsanlega væri hægt að loka 
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þeim, hvort skólastjórendur upplifðu einhverjar breytingar eða hvort þeir þyrftu að 

tilkynna ný mál: 

Það hefur alveg komið upp, bara guð já, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu 

barni eða ef það er eitthvað sem við höfum látið dragast að loka. Eða þá jafnvel 

koma með nýtt [mál] og ráðfæra sig við mig ef það eru einhver mál sem þær eru í 

vafa með. 

Þagnarskylda  

Viðmælendurnir voru sammála um að skólinn væri stundum að leita til þeirra eftir 

upplýsingum en slíkt væri flókið mál þar sem þeim ber að tryggja trúnað við notendur 

sína. Upplifun eins viðmælanda var að skólar væru einungis til í að veita upplýsingar ef 

þeir fengju einhverjar til baka. Hins vegar fann annar viðmælandi fyrir miklum skilningi 

frá skólastjórnendum á trúnaðarskyldu sinni og lýsti því á eftirfarandi máta: 

Ég lét bara vita að ég vildi fá upplýsingar um stelpu og þá sögðust þær reyndar hafa 

svolitlar áhyggjur af henni en þær vita í rauninni ekkert og það var ekkert mál, þú 

veist eins og þær sögðu, okkur kemur það bara ekkert við. Mér fannst þær ekkert 

vera pirraðar. 

Þrátt fyrir að almennt geti barnaverndarstarfsmenn ekki veitt starfsfólki grunnskóla 

upplýsingar þá var það mat eins viðmælanda að í nánast hverju máli fara einhverjar 

upplýsingar um gang mála til starfsmanna skólans. Hjá hinum viðmælendum var það 

einnig þannig í sumum málum. Þær upplýsingar sem starfsfólk skóla er að fá tengist 

aðallega heimilisástandi að mati tveggja viðmælenda en annar þeirra talaði um að þeir 

fengju stundum einhverjar persónulegar upplýsingar um málin. Þeir voru allir sammála 

um að skólar fengju þó einungis upplýsingar sem þeir eru taldir þurfa hverju sinni þegar 

foreldrar hafa samþykkt það: „Það er alltaf eitthvað sem er relevant í málinu og varðar 

ekkert þeirra persónulegu hagi umfram það sem er þörf á.“ Einn viðmælandi kom inn á 

það að flestir foreldrar væru samþykkir því að skóli væri inni í máli þeirra og þeir óski 

jafnvel eftir því þá þurfa foreldrarnir ekki að vera milligönguaðilar. Þá eru samt líka alltaf 

einhverjir sem kæra sig ekki um það heldur. Það var mat þessa viðmælanda að það 

auðveldi og auki skilning þegar skólinn er upplýstur um stöðu mála líkt og hann tók til 

orða: 

Að stundum, það að virða þagnarskylduna getur hamlað framgöngu málsins af því 

að skólinn fær ekki upplýsingar sem væri kannski bara gott fyrir hann að vita ... að 

þá kannski myndi hann skilja barnið betur ... af hverju þetta, af hverju hitt sem þau 
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eru hálf pirruð yfir að fá ekki að vita. Hvað er í gangi, er þetta alvarlegt, líður honum 

mjög illa, eigum við að hafa áhyggjur af honum? En í þessum tilfellum hef ég haft 

samstarf við foreldra og skólinn veltir fyrir sér ... eigum við að ræða það við þá?  

Annar viðmælandi talaði sömuleiðis um að það geti verið hjálplegt að veita skóla 

einhverjar upplýsingar: „En stundum er það bara hjálplegt að segja: Móðir er búin að 

eiga við langvarandi kvíðavandamál og þunglyndi að etja, þá fær hún kannski meiri 

skilning frá skólanum.“ Það er þó ekki alltaf sem barnaverndarstarfsmenn geta veitt 

skóla upplýsingar og þá sérstaklega snemma í barnaverndarferlinu og þegar samþykki 

liggur ekki fyrir.  

4.2.3 Viðhorf 

Flestir viðmælendur lýstu jákvæðu viðhorfi til grunnskólanna. Þá upplifðu þeir einnig að 

viðhorf grunnskólans til þeirra væri svipað:  

Ég held að við höfum mjög jákvætt viðhorf til grunnskóla almennt. Það er kannski 

einn og einn starfsmaður sem manni finnst ekki standa sig eins og aðrir en upp til 

hópa er mjög áhugasamt og duglegt starfsfólk í grunnskólum sem vill leggja sig allt 

fram, og er mjög áfram um samvinnu og það að vinna í málum barna sem þarf á því 

að halda. 

Tveir viðmælendur lýstu þó einkar ánægjulegu viðhorfi. Þeir voru báðir sammála um að 

báðar stofnanirnar væru mjög viljugar til þess að eiga í samskiptum og upplifðu að 

skilningur ríkti milli stofnananna. Þá nefndi annar þeirra að það væri mjög góð samvinna 

á milli þeirra þar sem allir væru tilbúnir til að taka þátt en slíkt auðveldi 

barnaverndarvinnuna. Viðmælandinn taldi að þekking og reynsla skólastjórnenda á 

starfi barnaverndar spilaði stóran þátt í því. Eins nefndi þessi viðmælandi að starfsmenn 

skóla virtu trúnaðarskyldu barnaverndarstarfsmanna. Þá taldi hann það hafa áhrif að 

samskiptin milli skólans og barnaverndar væru ekki of stíf, það væri hægt að hringja til 

að fá upplýsingar þó að formlegt bréf komi í kjölfarið: „Þó að ég hringi kannski og segi 

bara heyrðu, ég hérna vil fá að vita þetta um þetta barn, ég hef áhyggjur en ég sendi 

samt í kjölfarið alltaf bréf, sko þannig að það sé formlegt líka.“ 

Tveir af þremur viðmælendum voru sammála um að gagnkvæmt traust ríki á milli 

barnaverndar og grunnskóla. Einn þeirra talaði þó um að það væri misjafnt eftir skólum 

en það ríki samt ekki vantraust: „Ég get heldur ekki sagt að það sé vantraust af því það 

hefur kannski ekki svo mikið reynt á en þau samskipti sem fara í gegn hafa gengið vel.“ 
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Flestir viðmælendur voru þá sammála um að það væri hlutverk barnaverndar að 

styðja við grunnskólana í málum barna þar sem barnaverndin er eitt af 

stuðningskerfunum. Einn viðmælandi lýsti því svo: „Engin spurning ... flest börn sem eru 

undir 18 ára eru í skóla ... það þarf að vera stuðningur þarna á milli ... við þurfum að 

styðja við bakið á þeim þegar það á við.“ 

Einn viðmælandi talaði þó um nokkra þætti í samstarfinu sem hann taldi ekki vera 

nógu góða. Hans mat var að í sumum tilvikum mætti grunnskólinn vera öflugri við að 

vera í samráði við þá varðandi aðgerðir þegar um barn er að ræða sem starfsfólk 

barnaverndar er að styðja við. Þær aðgerðir sem skólinn er að stuðla að, svo sem fara 

heim til barns sem er ekki að mæta, mætti að mati hans fara fram áður en þeir tilkynna 

til barnaverndar. Þá upplifir hann einnig vanþekkingu og skilningsleysi á 

barnaverndarlögum og starfi barnaverndarstarfsmanna: 

Við upplifum vanþekkingu ... á barnaverndarlögum ... oft er ætlast til að við gerum 

svo og svo mikið strax. Taktu bara þetta barn og þetta heimili, fáum svona ádeildur 

og hvað eruð þið að reyna. Þetta mun ekkert virka það sem þú ert að gera núna. 

Þessi viðmælandi taldi mikilvægt að það væri skýr rammi þar sem allir þekki sín 

hlutverk, viti hvað hver og einn er að gera jafnvel þótt hlutverk geti skarast. Hann taldi 

slíkt stundum vanta í samstarfið sem birtist í því að skólar eru í sumum tilvikum farnir í 

það að sinna hlutverki barnaverndar. 

4.2.4 Efling samstarfs  

Allir viðmælendur voru sammála því að efla mætti samstarf milli barnaverndar og 

grunnskóla og komu fram hinar ýmsu leiðir sem hægt væri að fara til þess. Tveir 

viðmælendur voru sammála um að tímaleysi starfsmanna væri mikið og að það hefði 

áhrif á samstarfið. Einn þeirra lýsti því á eftirfarandi máta: „Grunnurinn er góður, það 

þarf bara meiri tíma til að maður hafi tíma til að fara í það.“ Að mati annars var ástæða 

þess fátt starfsfólk og peningaleysi.  

Flestir voru sammála um að auka þyrfti fræðslu til grunnskólanna. Þá voru þeir 

aðallega að tala um að auka þyrfti skilning starfsmanna skólans á hlutverki og starfi 

barnaverndar: „Við höfum mikið rætt um svona fræðslu við skóla bara almennt um 

meðalhófsregluna, og ýmislegt svona. ... Bara kynna þær reglugerðir og þau lög sem við 

störfum eftir.“ Einn þeirra talaði um að efla þyrfti fræðslu á hlutum eins og einkennum 
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ofbeldis. Hann taldi einnig að barnaverndarstarfsmenn og skólar mættu funda oftar í 

þeim tilgangi sérstaklega að skýra fyrir skólastjórnendum hvenær skóli eigi að sinna 

málum barna og hvenær barnavernd ætti að sinna málum barna.  

Stundum finnst mér vanta að [skólastjórnendur] taki af skarið, mér finnst það 

reyndar hafa lagast mikið en stundum hefur það verið þannig að það má alveg taka 

af skarið og bara heyrðu nú ætlum við bara að leiðbeina barninu í skólanum. Eða 

aðstoða barn í skóla, ég meina ef barn á við einhverja námserfiðleika að stríða ... 

við eigum ekki að þurfa að koma þar inn í ef allt annað er í lagi. 

Þá nefndu tveir viðmælendur að nauðsynlegt væri að fá skólafélagsráðgjafa í 

grunnskólana en slíkt myndi efla samstarfið. Annar þeirra talaði einmitt um að upplifun 

hans væri að skólastjórnendum þætti mikið álag að sinna þessum barnaverndarmálum. 

Þá talaði hinn um að skólafélagsráðgjafi gæti sinnt málum sem ekki þurfa að verða 

barnaverndarmál sem myndi þar af leiðandi fækka málum barnaverndar.  

Mér finnst persónulega að það ætti að vera skólafélagsráðgjafi í öllum skólum, sem 

tæki þá hitann og þungann af þessu, þú veist að sortera því að sumt erum við að 

fara inn í sem að gæti svo vel gengið bara inni í skólanum með smá stuðning.  

Þá kom einnig fram hjá sama viðmælanda að skólafélagsráðgjafi ætti frekar að sinna 

þessum málum en námsráðgjafi því hann hefur meiri þekkingu á sviði 

barnaverndarmála.  
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5  Umræða 

Í þessum kafla er rannsóknarspurningunum svarað skilmerkilega með tilliti til fyrri 

rannsókna og kenninga. Þar var einna helst fjallað um kenningar tengdar barnavernd og 

grunnskóla ásamt ítarlegri umfjöllun um samstarf þessara tveggja stofnana líkt og 

forsendur, hindranir, skipulag og lagalegu hlið samstarfsins ásamt rannsóknum á 

sviðinu. Fjallað er um barnaverndirnar tvær sem sértæka barnavernd annars vegar þar 

sem notendur hafa einungis aðgang að barnaverndarþjónustu og samþætta barnavernd 

hins vegar þar sem notendur geta nálgast fjölbreytta þjónustu sveitarfélaga á sama stað. 

Rannsóknarpurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hvað einkennir samvinnu barnaverndar við grunnskóla í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag?  

 Í hverju felst munur á samstarfi barnaverndar við grunnskóla í tveimur 

sveitarfélögum með ólíkt skipulag? 

 Hvert er viðhorf barnaverndarstarfsmanna þessara sveitarfélaga til samstarfs 

við grunnskóla? 

Í barnaverndarlögum er töluverð áhersla lögð á samvinnu barnaverndar við 

stofnanir sem huga að hagsmunum barna. Ljóst er að barnaverndarstarfsmenn í báðum 

sveitarfélögunum sem þátt tóku í þessari rannsókn fylgja þeim lagaákvæðum sem kveða 

á um samvinnu þar sem þeir vinna að einhverju leyti að málum barna með starfsfólki 

grunnskóla. Þó voru dæmi um að í einhverjum skólum sé samvinnan fremur takmörkuð 

og var það sérstaklega áberandi hjá viðmælendum í samþættu barnaverndinni. Altshuler 

(1997) og Gallagher-Mackay (2011) tala hins vegar um að almennt hafi þessar stofnanir 

átt í erfiðleikum með að starfa saman en það virðist einungis vera í stöku tilfella hér.  

Hægt er að skoða hversu mikið samstarf stofnana er í raun og veru með því að 

yfirfæra það yfir á þátttökustiga Arnstein (1969). Þannig má sjá hvort báðar stofnanirnar 

hafi jafn mikið vald og hvort þær komi jafnt að samstarfinu. Jafnvel þótt viðmælendur í 

báðum barnaverndunum hafi almennt lýst yfir ánægju sinni með það samstarf sem er í 

gangi og að allnokkuð tillit sé tekið til sjónahorna starfsmanna grunnskólanna er ljóst að 
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grunnskólinn kemur ekki jafnt að samstarfinu þar sem hann hefur ekki eins mikil völd og 

barnaverndin. Rannsakandi telur því að samvinna þessara stofnana sé á stigi fjögur til 

sex sem kallast upplýsingar, samráð og friðun með aukinni aðild og eru flokkaðar undir 

málamyndunaraðgerðir (Arnstein, 1969). Báðar barnaverndirnar virðast taka einhliða 

ákvarðanir í málum barna og hefur skólinn ekkert vald þar. Hins vegar byggja starfsmenn 

barnaverndar ákvarðanir sínar meðal annars á skoðunum og upplýsingum frá starfsfólki 

skólans. Þótt barnaverndin fái alltaf mun ítarlegri upplýsingar um barn frá skóla þá veitir 

hún skóla einnig upplýsingar um mál barns að einhverju leyti og virðist reyna að vinna 

með skólanum að eins miklu leyti og hún mögulega getur og tekur tillit til skoðana 

þeirra. Þessi tegund samvinnu, sem einkennist af auknum samskiptum og skilningi milli 

stofnana, virðist þó vera algengust ef marka má Sloper (2004).  

Rannsókn Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) sýndi fram á fremur jákvætt viðhorf að 

mati skólastjórnenda til samstarfs barnaverndar og grunnskóla en niðurstaða í rannsókn 

Sigurrósar Ragnarsdóttur (2012) var þó ekki jafn jákvæð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýni að viðhorf viðmælenda til grunnskólanna er að mestu leyti jákvætt og 

töldu þeir viðhorf grunnskólanna til barnaverndar vera svipað. Þátttakendur í 

rannsóknum Anni G. Haugen (2004) og Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) töldu hins 

vegar viðhorf starfsmanna skóla í garð barnaverndarstarfsmanna vera fremur neikvætt. 

Það virðast því vera ólíkar skoðanir á viðhorfi starfsmanna skóla í garð 

barnaverndarstarfsmanna að mati skólastjórnenda og barnaverndarstarfsmanna. Til 

þess að hægt sé að skera úr um hvaða viðhorf starfsmenn skóla hafa almennt til 

barnaverndar er nauðsynlegt að fá þeirra sýn á því.  

Flestir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu að traust væri til staðar og voru allir 

sammála því að hlutverk barnaverndar væri að styðja við grunnskólana sem felst fyrst og 

fremst í því að veita ráðgjöf varðandi börn í skólunum og styðja við þá í erfiðari málum. 

Að öðru leyti kom fram mjög mismunandi upplifanir af samstarfinu. Í sértæku 

barnaverndinni var ýmist talað um að ríkuleg samskipti, gott upplýsingaflæði, reglulegt 

samstarf, virðing, skilningur, vilji og þverfagleg samvinna beggja aðila hafi jákvæð áhrif á 

samstarfið og að þessir þættir væru almennt til staðar. Þá kom einnig fram að skóli og 

barnavernd þyrftu að vera meðvituð um að báðar stofnanirnar eru að vinna að sama 

markmiði, starfsmenn grunnskóla og barnaverndar þekktu hvert annað, barnaverndin sé 
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sýnileg grunnskólanum og starfsmenn í grunnskóla óhræddir að leita til barnaverndar. Í 

samþættu barnaverndinni var hins vegar ýmist talað um að skilningur, vilji, þekking, 

reynsla á starfi barnaverndar og virðing trúnaðarskyldu þyrfti að vera til staðar og ætti 

það við í sumum skólum. Hinar ýmsu rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að flestir 

þessara þátta þurfi að vera til staðar svo samvinna milli stofnana sé árangursrík 

(Altshuler, 2003; Horwath og Morrison, 2007; Miller og Ahmad, 2000; Payne, 2005; 

Sloper, 2004; Wulczyn o.fl., 2009).  

Þrátt fyrir að viðmælendur hefðu almennt lýst mjög jákvæðu viðhorfi þá komu 

einnig fram neikvæðar hliðar. Viðmælendur í báðum barnaverndunum upplifðu í 

sumum tilvikum skilningsleysi og þekkingarleysi starfsmanna grunnskóla þá sérstaklega 

á barnaverndarlögunum, að skóli færi í sumum tilvikum að sinna hlutverki barnaverndar 

og þeir hefðu oft ekki tíma til að vera í stöðugum samskiptum. Fleiri rannsóknir hafa 

komist að svipaðri niðurstöðu (Graham og Barter, 1999; Altshuler, 2003; Sloper, 2004; 

Baginsky, 2007; Horwath og Morrison, 2007; Munro, 2007 og Gallagher-Mackay, 2011). 

Þá kom fram hjá viðmælendum í sértæku barnaverndinni að ýmist væru gerðar of miklar 

væntingar til þeirra sem ómögulegt er að uppfylla eða að skólar teldu þá ekki gera nóg. 

Eins var talað um að skóli fríi sig ábyrgð í sumum tilvikum og færi í vörn ef starfsmaður 

barnaverndar væri of ýtinn á úrræði sem ekki er til staðar í skóla. Þá lýsti viðmælandi í 

samþættu barnaverndinni að skýrari ramma og hlutverk vantaði oft í samstarfið. Payne 

(2005) telur að óskýr hlutverk hamli einkum samstarfi þessara stofnana. Flestir 

viðmælendur voru þó sammála um að hlutverk væru skýr.  

Allir viðmælendur töldu samstarf barnaverndar við skóla vera misjafnlega mikið og 

virtust persónulegir þættir og tengsl hafa þar mest áhrif. Stór hluti viðmælenda í báðum 

barnaverndunum taldi samstarfið fara eftir hverjum einstaklingi fyrir sig, það er hvernig 

vinnuaðferðir og áhersluþættir hans eru og hversu viljugur hann er til samstarfs. 

Baginsky (2007) komst einnig að samskonar niðurstöðu í sinni rannsókn. Þá töldu allir 

viðmælendur í sértæku barnaverndinni að samstarfið færi eftir persónulegum tengslum 

þeirra við starfsfólk grunnskóla, ýmist reynslu starfsmanna grunnskólans á samvinnu 

eða hvort þeir þekktu starfsfólk barnaverndar. Þá voru ákveðnir aðilar í grunnskólanum 

sem starfsmenn barnaverndar voru meira í samskiptum við, tveir töluðu um minna 

samstarf þar sem færri mál væru til staðar meðan annar talaði um aukið samstarf ef 
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félagsráðgjafi eða námsráðgjafi væri tengiliður við barnavernd. Þá töldu tveir að 

samstarfið væri meira ef starfsfólk skóla væri í auknum mæli að leita eftir því. Aðrar 

ástæður komu einnig fram. Í sértæku barnaverndinni var samstarf barnaverndar við 

grunnskóla talið fara eftir eðli vandans hjá barni, hvort vandinn tengist skóla. Rannsókn 

Baginksy (2007) styður við þessa niðurstöðu. Í samþættu barnaverndinni var hins vegar 

talað um áhrif tímaleysis og álags líkt og fleiri hafa komist að (Anni G. Haugen, 2013; 

Munro, 2007; Gallagher-Mackay, 2011).  

Uppi hefur verið sú umræða að barnaverndin skuli starfrækt í nærsamfélagi barna 

þar sem notendur hafa aðgang að fjölbreyttri þjónustu, þá sérstaklega í stærri 

samfélögum en slíkt er talið auðvelda fólki að leita þangað (Sædís Arnardóttir, 2012; 

Elísabet Gunnarsdóttir, 2007). Samstarf og upplýsingaflæði virðist meira í smærri 

samfélögum þar sem barnaverndin er nær fólki samkvæmt niðurstöðu rannsóknar 

Elísabetar Gunnarsdóttur (2007).  

Viðmælendur í sértæku barnaverndinni þar sem notendur hafa einungis aðgang að 

barnaverndarþjónustu (Barnaverndarstofa, 2012) voru ekki sammála ofangreindu. Þeir 

töldu sig vera nú þegar í miklum samskiptum við nærsamfélagið. Ýmis sjónarhorn komu 

fram á málinu. Talið var að búið væri að efla samstarfið við nærsamfélagið. Litið var á að 

barnaverndin myndi missa sérhæfingu sína með því að vera nær íbúum og málin yrðu 

unnin á ólíkan máta. Eins var talið að samfella í málum yrði minni með þessu móti þar 

sem fólk gæti auðveldlega flust á milli hverfa sem gerir það að verkum að skipta þarf um 

barnaverndarstarfsmann. Velta má því fyrir sér hversu sterk rök hin síðastnefndu eru 

þar sem fólk getur einnig flust á milli sveitarfélaga. Þar með tekur nýr 

barnaverndarstarfsmaður við barnaverndarmáli og þarf að byrja á byrjunarreit með 

málið. Þá sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að almennt er meira samstarf við 

grunnskóla í sértæku barnaverndinni en þeirri samþættu þó að meiri aðgangur sé að 

hinni ýmsu þjónustu þar svo sem skólaþjónustu, þjónustu við fatlaða eða annað 

(Barnaverndarstofa, 2012). Aftur á móti virðist samstarfið í samþættu barnaverndinni 

vera mun persónulegra. Hver skóli hefur ákveðinn tengilið sem starfsfólk skóla getur 

leitað til og rætt við vegna barna í sínum skóla. Þótt það séu einnig tengiliðir við skóla í 

sértæku barnaverndinni virðist samstarfið ekki eins persónulegt.  
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Gallagher-Mackay (2011) komst að því að skipuleg samvinna er misjafnlega mikil 

eftir stofnunum. Þó nokkrar kerfisbundnar leiðir eru notaðar til samvinnu barnaverndar 

og grunnskóla hér á landi. Má þar nefna nýtingu verklagsreglna um tilkynningaskyldu 

starfsmanna skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2006), tilkynningafundir 

barnaverndar (Hyrve, 2005), þátttöku í þverfaglegum teymum og 

nemendaverndarráðsfundi sem haldnir eru í skóla (Nanna Kristín Christiensen, 2008) og 

skipulagða fundi með starfsfólki grunnskóla (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012).  

Í sértæku barnaverndinni eru allar þessar aðferðir nýttar til samvinnu við grunnskóla 

ef frá er talin þátttaka á nemendaverndarráðsfundum. Málin fara í gegnum verklagsferli 

hjá barnavernd að mati viðmælenda og eru þær mjög skýrar hjá grunnskólanum. Þá eru 

tilkynningafundir taldir sérstaklega áhrifaríkir fyrir starfsmenn skóla og barnaverndir til 

þess að vera í góðri og ríkulegri samvinnu að mati flestra viðmælenda. Þar er unnið með 

mál barns út frá samskiptum og athöfnum í nærkerfi þess, millikerfi sem byggir á 

samspili tveggja eða fleiri nærkerfa og stofnanakerfi sem hefur áhrif á barnið þótt það sé 

fyrir utan hið daglega líf þess (Berns, 2001; Berk, 2009). Eins hafa fundir sem haldnir eru 

tvisvar á ári með hverjum skóla reynst mjög vel en þar geta stofnanirnar upplýst hvor 

aðra um ýmis málefni.  

Samþætta barnaverndin virðist hins vegar eingöngu taka þátt í þverfaglegum 

teymum í einstaka málum. Starfsmenn höfðu misjafnar skoðanir á því hvort 

verklagsreglur væru í gangi í skólum en það virðist að minnsta kosti ekki vera samræmt 

verkferli. Einn viðmælandi nefndi að hann héldi fundi ásamt skólastjórnendum tvisvar á 

ári og var tilgangur þeirra og reynsla svipuð og hjá sértæku barnaverndinni. Hins vegar 

virtust aðrir starfsmenn barnaverndarinnar ekki halda slíka fundi. Þá lýsti einn 

viðmælandi áhuga á því að vera meira inni á nemendaverndarráðsfundum en í rannsókn 

Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) töldu einhverjir skólastjórnendur þörf vera á því að 

starfsmenn barnaverndar ættu sæti á þeim fundum. Þessi rannsókn styður við 

niðurstöður rannsóknar Gallagher-Mackay (2011) þar sem greinilegur munur er á 

skipulegu samstarfi barnaverndar og grunnskóla í þessum tveimur sveitarfélögum. 

Sértæka barnaverndin notast töluvert meira við kerfisbundnar aðferðir á meðan hin 

samþætta virðist fara einstaklingsbundnar leiðir.  
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Þrátt fyrir að skipulagt samstarf virðist meira í sértæku barnaverndinni heldur en 

þeirri samþættu þá er upplýsingaflæði til stofnananna almennt gott og eru þær í 

samskiptum við skóla á öllum tímapunktum í ferli máls líkt og kveðið er á um í 

barnaverndarlögum og fjallað er um í handbók Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, 

2006). Það felst fyrst og fremst í því að starfsmenn barnaverndanna eru að leita eftir 

ítarlegum skriflegum og munnlegum upplýsingum um barn á öllum stigum 

barnaverndarmáls. Nokkrir viðmælendur í báðum barnaverndunum töldu meiri dýpt 

vera í munnlegum en skriflegum upplýsingum. Hjá viðmælanda í sértæku 

barnaverndinni kom fram að skólarnir væru mjög viljugir til þess að veita upplýsingar á 

meðan einn viðmælandi í samþættu barnaverndinni upplifði að skólar væru einungis til í 

að veita upplýsingar ef þeir fengu einhverjar til baka. Hins vegar ber skólanum skylda 

samkvæmt lögum að veita barnaverndinni upplýsingar þótt sú skylda er ekki gagnkvæm 

(Þingskjal 403, 2001-2002).  

Í barnaverndarlögum er kveðið á um að barnavernd skuli, í samvinnu við foreldra, 

kanna þörf á og leita eftir samstarfi við aðra aðila um gerð meðferðaráætlunar. 

Viðmælendur í báðum barnaverndunum voru almennt á því að samráð skuli haft við 

skóla þegar meðferðaráætlun er unnin og vandi barns liggur einnig þar. Samráðið felst 

meðal annars í því að fá upplýsingar frá skólanum um vanda barnsins og hvað hann telji 

þörf á að gera. Þá kom fram hjá viðmælendum í sértæku barnaverndinni að rætt sé um 

skipulagningu funda og að fram komi í áætluninni að samband verði haft við grunnskóla 

síðar í ferlinu. Viðmælendur í samþættu barnaverndinni nefndu að gert væri ráð fyrir því 

í meðferðaráætlun að leita eftir upplýsingum til skóla um stöðu barns síðar í ferlinu. 

Flestir viðmælendur töluðu um að þeir fengju þá þó ekki til að vinna slíka áætlun né 

skrifa undir hana. Rannsóknir Anni G. Haugen (2010) og Gerðar Sifjar Stefánsdóttur 

(2012) sýndu fram á svipaða niðurstöður en skólastjórnendur hafa lýst áhuga á að fá að 

taka þátt í slíkri áætlanagerð (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012).  

Hugsanlegt er það að fá starfsfólk skóla ekki til þátttöku hafi áhrif á samstarfið þar 

sem það getur mögulega dregið úr samstarfsvilja þeirra. Slíkt getur haft neikvæð áhrif á 

sýn starfsmanna skólans á samstarfið þar þeir telja það hugsanlega vera einhliða. Einn 

viðmælandi í rannsókn Anni G. Haugen (2012b) lýsti jákvæðri upplifun af því að fá 

starfsmenn skóla með í vinnslu áætlunar og taldi þá leggja meira af mörkum í þeim 
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tilvikum. Í þessari rannsókn hafði einn viðmælandi í samþættu reynslu af slíkri vinnu og 

annar vildi efla hana. Þá taldi annar aðili í sömu barnavernd að það væri vandmeðfarið 

því í þeim kemur mikið fram af persónulegum upplýsingum um foreldra og barn sem 

skólanum er óviðkomandi. Ólík viðhorf til slíkrar þátttöku í samstarfi komu einnig fram í 

annarri íslenskri rannsókn (Anni G. Haugen, 2010). Viðmælendur voru sammála um að 

skólinn vissi ávallt hvað til væri ætlast af honum í áætluninni en í rannsókn Gerðar Sifjar 

Stefánsdóttur (2012) virtist það ekki vera raunin meðal skólastjórnenda. 

Líkt og komið hefur fram hér að ofan leita barnaverndirnar töluvert eftir því að fá 

upplýsingar frá grunnskólum en grunnskólinn er einnig töluvert að leita eftir 

upplýsingum til starfsmanna barnaverndar að mati viðmælenda. Gagnkvæmt 

upplýsingaflæði er talið vera mikilvægt svo samvinna sé árangursrík að mati Baginsky 

(2007), Gilligan (1997) og Wulczyn o.fl. (2009) en þagnarskylda 

barnaverndarstarfsmanna getur flækt það ferli (Wulzcyn o.fl., 2009). Viðmælendur 

virtust afar meðvitaðir um trúnaðarskyldu sína sem fjallað er um í barnaverndarlögum 

sem gerir það að verkum að þeir geta ekki veitt skólanum hvaða upplýsingar sem er. 

Upplifun tveggja viðmælenda í sértæku barnaverndinni var að starfsfólk skóla hefði í 

gegnum tíðina einmitt verið ósátt að fá ekki upplýsingar frá grunnskólanum en taldi sig 

hafa bætt úr því á undanförnum árum. Upplifun eins viðmælanda úr samþættu 

barnaverndinni var svipuð þar sem hann taldi að starfsmönnum skólans þætti bagalegt 

að fá ekki upplýsingar til þess að geta hjálpað barni.  

Þrátt fyrir það var það mat nær allra viðmælenda í báðum barnaverndunum að í 

flestum málum gætu þeir veitt skóla einhverjar upplýsingar og töldu sig vera að gera það 

en yfirleitt var um mjög takmarkaðar upplýsingar að ræða. Allflestir skólastjórnendur í 

rannsókn Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) töldu upplýsingaflæði milli þeirra og 

skólanna aftur á móti vera einhliða. Allir viðmælendur voru sammála um að til þess að 

geta veitt upplýsingar þyrfti að fá samþykki foreldra og að slíkt væri gert í allflestum 

málum. Viðmælendur í sértæku barnaverndinni töldu flestir að trúnaðarskyldan hamli 

þeim ekki því þeir gætu upplýst skólann eftir að hafa fengið leyfi hjá foreldrum og áleit 

einn viðmælandi í samþættu barnaverndinni að samþykki foreldra auðveldi alla 

samvinnu. Hann taldi foreldra almennt opna fyrir því að veita barnaverndinni leyfi til 

þess að upplýsa skólann. Flestir viðmælendur í samþættu barnaverndinni voru sammála 
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því að foreldrar væru í flestum tilvikum opnir fyrir því að skóli fengi upplýsingar um mál 

þeirra þótt það væru alltaf einhverjir foreldrar sem væru á móti því. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við niðurstöðu í rannsókn Gallagher-Mackay (2011). Það er hins vegar 

mat Altshuler (2003), Gallagher-Mackay (2011) og Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) að 

trúnaðarskyldan hindri upplýsingaflæði og flæki samstarfið þótt hún hafi jákvæð áhrif á 

hagsmuni barnsins að mati skólastjórnenda (Gerður Sif Stefánsdóttir, 2012) en slíkt 

virðist almennt ekki eiga við hjá viðmælendum rannsóknarinnar.  

Aftur á móti eru alltaf einhver mál sem ekki er hægt að veita skóla upplýsingar um. 

Fram kom í báðum barnaverndunum að þeir eru farnir að veita upplýsingar um hvar 

málið sé statt í barnaverndarferlinu þegar þeir hafa ekki heimild til að upplýsa þá að 

öðru leyti. Sértæka barnaverndin hefur þá verið að beita fleiri leiðum til þess að bæta 

samvinnuna. Tilkynningafundir höfðu dregið úr óvissu starfsmanna skólans að mati 

tveggja viðmælenda og höfðu þessir fundir tvisvar á ári reynst mjög vel af sömu ástæðu. 

Þá voru þeir farnir að vekja athygli á því að ef skóli heyrir ekkert meira í þeim þá hefði 

málinu iðulega verið lokað. Því virðist það ekki vera að starfsmenn barnaverndar í 

þessum sveitarfélögum séu að færast undan því að eiga í samskiptum við skólana né 

leyna starfsfólk skóla upplýsingum að óþörfu. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að 

starfsfólk barnaverndar hafi færst undan því að eiga í samskiptum við starfsfólk skóla 

(Alshuler, 2003; Gallagher-Mackay, 2011).  

Allir viðmælendur tóku undir það að efla mætti samstarfið milli þessara tveggja 

stofnana. Það er í samræmi við niðurstöðu Gerðar Sifjar Stefánsdóttur (2012) þar sem 

meirihluti skólastjóra taldi þörf á breyttu samstarfi, sérstaklega í Reykjavík. Sértæka 

barnaverndin taldi sig hafa verið að stuðla að því á undanförnum árum og fannst hún 

hafa náð árangri á þeim vettvangi. Fram komu ólíkar hugmyndir frá barnaverndunum 

tveimur um hvernig efla mætti samstarfið. Flestir vildu sjá skólana í ríkari mæli hafa 

samband á móti þar sem þeir umgengjust barnið nánast daglega og töldu að starfsfólk 

skóla mætti nýta sér það betur að leita eftir ráðgjöf til starfsmanna barnaverndar þar 

sem þeir hafa betri þekkingu á málefnum tengdum barnavernd.  

Þá vildi einn viðmælandi í sértæku barnaverndinni fá tengiliði í skólunum sem hann 

gæti alltaf haft samband við í stað þess að nota skólastjóra sem milligöngumann í hverju 

máli til þess eins að ná sambandi við þann aðila sem hefði mestar upplýsingar. Þessi 
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tengiliður gæti verið námsráðgjafi en frekar sá hann fyrir sér skólafélagsráðgjafa. Tveir 

viðmælendur í samþættu barnaverndinni sögðust einnig vilja sjá fleiri 

skólafélagsráðgjafa í skólunum. Þannig töldu þeir samstarfið geta orðið öflugra og að 

hann gæti sinnt þeim málum sem væru ekki orðin alvarleg. Eitt af hlutverkum 

skólafélagsráðgjafa að mati Guðrúnar Elvu Arinbjarnardóttur (2011) er einmitt að vera í 

samstarfi við aðrar stofnanir, til dæmis barnavernd. Raunin eru hins vegar sú að ekki eru 

margir starfandi félagsráðgjafar í skólum landsins og er talið að námsráðgjafar séu, 

ásamt því að sinna sínum hefðbundnu verkefnum, að fá til sín mikið af erindum varðandi 

félagslega ráðgjöf (Guðrún Helga Sederholm, 1999). Það er hins vegar ekki þeirra 

hlutverk að mati eins viðmælanda.  

Hugsanlegt er að með því að hafa skólafélagsráðgjafa starfandi í grunnskólum 

landsins væri hægt að koma auga á erfiðleika barns snemma í ferlinu og taka á þeim þar 

áður en vandinn er orðinn víðtækur og tilkynna þarf til barnaverndarnefndar. Með 

þessu móti hefðu börn og forráðamenn þeirra aðgang að þjónustu í nærsamfélagi sínu 

sem auðvelt er að nálgast. Þá nefndu viðmælendur í samþættu barnaverndinni að koma 

þyrfti á frekari fræðslu um starf barnaverndar, hvernig þekkja eigi einkenni ofbeldis og 

hvenær eigi að hafa samband við barnavernd. Sloper (2004) talar einmitt um slíka 

fræðslu til eflingar samstarfs.  
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi hefur leitt í ljós að samstarf barnaverndar og grunnskóla er til staðar í 

báðum sveitarfélögunum þótt framkvæmd þess sé ólík. Í sértæku barnaverndinni virðast 

kerfisbundnar aðferðir aðallega vera nýttar til samstarfs meðan starfsmenn samþættu 

barnaverndarinnar fara einstaklingsbundnar leiðir.  

Það sem kom rannsakanda einna mest á óvart var hversu mikil áhrif persónulegir 

þættir og tengsl hafa á umfang og eðli samstarfs þar sem einstaklingurinn sjálfur hefur 

einna mest áhrif. Þar spila inn í þættir eins og reynsla, vilji og vinnuaðferðir starfsmanna 

barnaverndar og grunnskóla. Rannsakandi telur mikilvægt að finna leiðir svo samstarf 

barnaverndar og grunnskóla sé til staðar og með svipuðu skipulagi í öllum skólum. Því er 

hugsanlegt að einhvers konar verklagsreglur um hvernig samstarfi barnaverndar og 

grunnskóla skuli almennt vera háttað gæti stuðlað að jafnara samstarfi milli grunnskóla.  

Þá vakti það athygli rannsakanda að flestir viðmælendur sértæku barnaverndarinnar 

töldu stofnunina ekki eiga heima í nærsamfélagi barna, slíkar breytingar auki ekki 

samstarf barnaverndar og grunnskóla. Það er ólíkt niðurstöðum annarra rannsókna 

(Elísabet Gunnarsdóttir, 2007; Sædís Arnardóttir, 2012). Kostir og gallar fylgja hvoru 

skipulagi fyrir sig en þar sem sértæka barnaverndin hefur verið að stuðla að auknum 

tengslum við nærsamfélagið, ekki síst grunnskóla, dregur rannsakandi þá ályktun að ekki 

sé þörf á skipulagsbreytingum sem stendur.  

Viðmælendur voru sammála um að efla megi samstarf þessara stofnana. Einhverjir 

þeirra töldu að með tilkomu skólafélagsráðgjafa væri hægt að auka samstarfið töluvert 

og auðvelda vinnslu barnaverndarmála. Rannsakandi taldi þetta vera mjög áhugavert 

sjónarhorn. Með tilkomu skólafélagsráðgjafa í grunnskóla landsins er hugsanlega hægt 

að stuðla að aukinni samvinnu stofnana, koma auga á erfiðleika hjá barni fyrr og vinna 

með mál þess áður en vandi er orðinn fjölþættur og tilkynna þarf málið til barnaverndar. 

Rannsóknin býr yfir bæði styrkleikum og veikleikum. Sem styrkleika má nefna að 

rannsóknin veitir góða innsýn inn í viðhorf, skilning og reynslu 

barnaverndarstarfsmannanna á samstarfi og hvernig því er háttað í þessum tveimur 

barnaverndum þar sem þrír til fjórir viðmælendur fengu að tjá sig á hvorum staðnum.  
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Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum um allar barnaverndir á landinu þar sem rannsóknin gefur einungis 

hugmynd um samstarf barnaverndar og grunnskóla í tveimur ákveðnum sveitarfélögum. 

Upphafleg hugmynd rannsakanda var að framkvæma tvíþætta rannsókn. Annars vegar 

ætlaði hann að greina fyrirliggjandi gögn barnaverndar Reykjavíkur í málum 10-12 ára 

barna og hins vegar taka viðtöl við starfandi barnaverndarstarfsmenn með það að 

markmiði að rannsaka samstarf barnaverndar og grunnskóla. Slíkt hefði hugsanlega 

gefið skýrari mynd af samstarfi þessara stofnana en vegna erfiðleika við leyfisveitingu og 

skamms tíma til stefnu varð rannsakandi frá að hverfa. Þá var ekki rætt við starfsmenn 

grunnskóla en upplifun þeirra gæti verið ólík upplifun barnaverndarstarfsmanna. Einn 

viðmælandi óskaði eftir því að draga þátttöku sína til baka og gæti það skekkt 

niðurstöðurnar að einhverju leyti þar sem hans sjónarhorn kemur ekki fram. Eins gæti 

lítil reynsla margra barnaverndarstarfsmanna sem rannsakandi ræddi við haft áhrif á 

niðurstöðurnar.  

Rannsakandi vonar að þessi rannsókn geti leitt til aukinnar þekkingar og 

meðvitundar á mikilvægi samstarfs barnaverndar og grunnskóla í sveitarfélögum 

landsins. Þá vonast hann til þess að hægt verði að nota þessa rannsókn til að efla starf 

barnaverndar enn frekar. Áhugavert væri að framkvæma rannsókn þar sem upplifun 

starfsmanna grunnskóla og barnaverndar í einu sveitarfélagi væri borin saman. Eins væri 

áhugavert að senda spurningalistakönnun til allra barnavernda á Íslandi til þess að 

kanna hvernig skipulagi samstarfsins er háttað en rannsakandi hefur sérstakan áhuga á 

að vita í hvaða sveitarfélögum er notast við tilkynningafundi og hvernig það hefur 

reynst. Enn fremur væri hægt að skoða málaskrá barnaverndar í einu sveitarfélagi til 

þess að kanna hvernig samstarfinu er háttað samkvæmt því.  

 

____________________________________ 

Dögg Þrastardóttir 
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Viðauki 1: Viðtalsvísir 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Aldur 

 Hver er menntun þín (hæsta prófgráða)? 

 Hvað hefur þú starfað lengi við það? 

 Hversu lengi hefur þú starfað í barnavernd? 

 Helstu verkefni þín í barnaverndinni? 

 

Samstarfið 

 Getur þú lýst samstarfi barnaverndar og grunnskóla? 

 Í hverju felst starf þitt í tengslum við grunnskólana? 

 Hvernig vinnur þú með grunnskólanum?  

 Við hverja innan grunnskólans ertu í samstarfi? 

 Getur þú lýst þinni reynslu af samstarfi við grunnskóla? Dæmi? 

 Hvaða upplýsingar er barnavernd að leita eftir frá grunnskólanum? 

 Hvað er einkennandi fyrir gott samstarf milli barnaverndar við grunnskóla? 

o Telur þú að þessir þættir séu til staðar? 

o Getur þú nefnt dæmi um árangursríkt samstarf? 

 Telur þú að efla þurfi samstarf milli þessara stofnana?  

o Af hverju? Af hverju ekki? 

 Upplifir þú að samstarf milli grunnskóla og barnaverndar sé mismunandi til að 
mynda eftir: 

o skólum  

o starfsmönnum barnaverndar 

o skipulagi barnaverndar 

o stærð samfélags 

o annað  

 Getur þú lýst viðhorfi barnaverndar til grunnskólans.  

 Telur þú barnaverndarstarfsmenn þurfi að koma meira eða minna að málum 
innan grunnskólans? 

 Segðu mér frá þagnarskyldunni  
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o Hver er þín upplifun af áhrifum hennar 

o Hefur hún áhrif á hagsmuni barns  

 Upplifir þú að starfsmenn barnaverndar treysti starfsfólki grunnskólans? 

 

Samstarf skólans við barnavernd 

 Hvaða upplifun/mat telur þú að grunnskólinn hafi til barnaverndar?  

 Telur þú að starfsmenn grunnskóla treysti barnaverndinni? 

 Hvaða aðili tilkynnir frá grunnskólanum og hvernig? 

 Er ákveðið verklag í gangi milli grunnskólans og barnaverndar? 

 Er sérstakur tengiliður í skólum frá barnavernd? 

o Ef svo er, hvernig? 

 Tekur grunnskólinn á einhvern hátt þátt í vinnslu í áætlun um meðferð máls? 

 Telur þú að grunnskóli eigi að fá upplýsingar um málefni einstakra barna? 

o Hvaða upplýsingar þá? 

 Telur þú að það sé hlutverk barnaverndar að styðja við grunnskólana? 

o Hvernig þá? Dæmi? 
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Viðauki 2: Kynningarbréf til viðmælenda 

Kæri barnaverndarstarfsmaður.  

 
Dögg Þrastardóttir heiti ég og er í meistaranámi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Ég er að vinna að meistararannsókn minni við skólann en markmiðið er 

að skoða hvernig samstarfi barnaverndar í tveimur sveitarfélögum er háttað við 

starfsmenn grunnskóla í málum barna sem koma á borð barnaverndar og sýn 

barnaverndarstarfsmanna á samstarfið. Einnig er stefnt er að því að kanna hvort munur 

sé á eðli samstarfs barnaverndar og grunnskóla í þessum sveitarfélögum. Lögð verður 

áhersla á að fá ítarlegar upplýsingar um samstarf þessara stofnana út frá reynslu 

barnaverndarstarfsmanna með sérstaka áherslu á hvað vel gengur og hvað mætti betur 

fara. Það er von mín að þessar stofnanir geti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til 

þróunar starfsins.  

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem tekin verða átta til tíu viðtöl við 

starfandi barnaverndarstarfsmenn í tveimur sveitarfélögum. Hvert viðtal tekur um 30-40 

mínútur sem er tekið upp á diktafón og afritað. Komið verður í veg fyrir að upplýsingar 

verði persónugreinanlegar og heiti ég fullum trúnaði. Þess má geta að þér er frjálst að 

hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem er.  

Það er von mín að þú sjáir þér fært um að taka þátt í rannsókninni og veitir mér 

heimild til að taka viðtal við þig. Ég mun hafa samband við þig símleiðis á næstu dögum 

til að kanna hvort þú hafir tök á að taka þátt í rannsókninni. Ef einhverjar spurningar 

vakna varðandi rannsóknina getur þú haft samband við mig eða ábyrgðarmann 

rannsóknarinnar sem er Hervör Alma Árnadóttir, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands.  

 

Kær kveðja, 

Dögg Þrastardóttir     Hervör Alma Árnadóttir 
Ma nemi til starfsréttinda í félagsráðgjöf  Ábyrgðarmaður rannsóknar 
Sími: 865-7272     Sími: 525-4081 
Netfang: dth6@hi.is     Netfang: hervora@hi.is 
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Viðauki 3: Upplýst samþykki viðmælenda  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig samstarfi barnaverndar er háttað við 

starfsmenn grunnskóla í málum barna sem hafa verið tilkynnt til barnaverndar í tveimur 

sveitarfélögum. Stefnt er að því að fá ítarlegar upplýsingar um samstarf þessara 

stofnana út frá reynslu barnaverndarstarfsmanna á viðkomandi svæðum með sérstaka 

áherslu á hvað vel gengur og hvað mætti betur fara. Þá er stefnt að því að bera saman 

og kanna hvort greina megi mun á eðli þessa samstarfs í sveitarfélögunum tveimur. Það 

er von mín að þessar stofnanir geti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þróunar 

starfsins.  

Rannsóknin byggir á átta til tíu viðtölum við barnaverndarstarfsmenn og er gert ráð 

fyrir að hvert viðtal taki um 30-40 mínútur. Viðtalið verður tekið upp á upptökutæki sem 

rannsakandi mun afrita orðrétt. Rannsakandi hefur einn aðgang að gögnunum og verður 

komið í veg fyrir að upplýsingar verði persónugreinanleg. Viðmælendum gefst kostur á 

að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. Þá geta þeir stjórnað hvaða upplýsingar 

þeir veita þar sem þeim er frjálst að svara ekki einstaka spurningum. Rannsakandi heitir 

fullum trúnaði við þátttakendur og hefur rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Ég hef verið upplýst/ur um eðli og umfang rannsóknarinnar og samþykki þátttöku í 

henni. Mér er það einnig ljóst að ég þarf ekki að svara þeim spurningum sem ég vil ekki 

svara og get ég hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem er.  

  

_________________________ 

Staður og dagsetning 

 

__________________________    ____________________________ 

Undirskrift viðmælenda     Undirskrift rannsakanda 

 

Dögg Þrastardóttir      Hervör Alma Árnadóttir 
Ma nemi til starfsréttinda í félagsráðgjöf   Ábyrgðarmaður rannsóknar 
Sími: 865-7272      Sími: 525-4081 
Netfang: dth6@hi.is      Netfang: hervora@hi.is 


