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Útdráttur
Velferð og öryggi barna eru í höndum töluvert fleiri en foreldra. Það er því mikilvægt að
fólk sem starfar með börnum sé meðvitað um skyldur sínar þegar kemur að því að
tilkynna grun um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna. Í þessari ritgerð er leitast
við að varpa ljósi á heildstæða Velferðarstefnu barna í Garðabæ en hún inniheldur
meðal annars samræmt Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun
barna (hér eftir nefnt Verklagið). Ritgerðin er byggð á eigin rannsókn meðal þeirra sem
starfa eftir Verklaginu í Garðabæ. Kannað var álit og viðhorf þeirra sem starfa með
börnum í Garðabæ, til Verklagsins ásamt því að athuga hvort eitthvað mætti betur fara í
tengslum við Verklagið. Þá var einnig kannað hvort einhverjar breytingar hafi átt sér
stað á fjölda tilkynninga til barnaverndar í Garðabæ eftir að samræmt Verklag var kynnt.
Framkvæmd rannsóknarinnar var megindleg þýðisrannsókn þar sem að spurningalisti
var sendur á netföng allra þeirra sem höfðu fengið kynningu á Verklaginu.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að lang flestir voru ánægðir með Verklagið
sem slíkt og litu jákvæðum augum á eiginleika þess og notagildi. Þó voru nokkrir hópar
sem ekki höfðu fengið kennslu á Verklaginu sökum fjármagnsskorts en starfsmenn leikog grunnskóla í Garðabæ höfðu hlotið styrk til að sitja námskeið um Verklagið og tilgang
þess. Niðurstöður sýndu einnig að tilkynningum til barnaverndar í Garðabæ fjölgaði all
verulega árið 2016 samanborið við árið áður, en það er einmitt árið sem leik- og
grunnskólar höfðu fengið kennslu á Verklaginu.
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Formáli
Verkefni þetta er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.A. prófs við Félagsráðgjafardeild
Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið Rannsókn á viðhorfi starfsmanna Garðabæjar til
samræmds Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna og
var unnið á tímabilinu janúar – apríl árið 2018.
Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Elísabet Karlsdóttir aðjúnkt fyrir góða
leiðsögn og hvatningu. Ég vil þakka Garðabæ kærlega fyrir samstarfið og þá sérstaklega
Guðrúnu Hrefnu Sverrisdóttur, félagsráðgjafa hjá fjölskyldusviði Garðabæjar, fyrir alla
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þakkir fyrir alla aðstoðina.
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1 Inngangur
Sífellt fleiri en foreldrar taka þátt í og bera ábyrgð á uppeldi barna og er velferð þeirra
því einnig á ábyrgð samfélagsins (Killén, 2014; Unicef, 2013). Börn hafa sífellt fleiri til að
snúa sér til hvað varðar umönnun og uppeldi, svo sem starfsfólk í leikskóla, grunnskóla
og á tómstundaheimilum (Killén, 2014). Það er lagaleg skylda ríkisins og siðferðisleg
skylda samfélagsins að vernda börn á allan hátt, þar sem þau eru berskjaldaður hópur
(Unicef, 2013). Það er því nauðsynlegt að allir þeir sem starfa með börnum séu
meðvitaðir um ábyrgð sína og skyldur. Þeir þurfa að geta metið hvort og hvernig
bregðast skuli við hvers kyns grun um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna,
ásamt því að vita hvert þeir eigi að snúa sér með slíkan grun (Ólöf Ásta Faretsveit og
Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samræmt Verklag vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna sem er hluti af heildstæðri stefnu verkefnisins
Velferð barna í Garðabæ. Tilgangur rannsóknar þessa verkefnis er því að skoða álit og
viðhorf þeirra sem starfa með börnum í Garðabæ, til Verklagsins ásamt því að athuga
hvort eitthvað mætti betur fara í tengslum við Verklagið. Þá verður einnig farið yfir
hvort einhver breyting hafi átt sér stað eftir að samræmt Verklag var sett á laggirnar.
Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:


Hver eru viðhorf starfsmanna Garðabæjar til samræmds Verklags vegna gruns
um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna?



Hvað má bæta eða betur fara í tengslum við Verklag vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna?



Hefur fjöldi tilkynninga til barnaverndar í Garðabæ breyst eftir innleiðingu
Verklagsins vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna?

Höfundur hefur starfað með börnum í Garðabæ í fimm ár, bæði í leikskóla og í
tómstundaheimili og þekkir því stefnu og starfshætti við vinnu með börnum í
sveitarfélaginu. Höfundi hefur fundist verkefnið og stefnan Velferð barna í Garðabæ og
innihald hennar, áhugaverð frá upphafi en hann fékk fyrst kynningu á verkefninu í
byrjun árs 2016. Er það ástæða þess að höfundur valdi að taka fyrir samræmt Verklag
vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna í ritgerð þessari.
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1.1 Aðferðafræði
Í rannsókn verkefnisins er notast við megindlega þýðisrannsókn þar sem gerð var
spurningalistakönnun. Megindleg rannsóknaraðferð hentar vel þegar afla skal
upplýsinga um viðhorf hjá stórum hóp (Neuman, 2014). Könnunin var sett upp á netinu
og send út með tölvupósti til allra þeirra er starfa með börnum í Garðabæ.
Spurningalistakönnunin var ekki persónugreinanleg og fyllsta trúnaðar var gætt í
hvívetna. Frekari upplýsingar um rannsóknaraðferðir er að finna í kafla sex.

1.2 Uppbygging ritgerðar
Í öðrum kafla er fjallað um verkefnið og heildstæðu stefnuna Velferð barna í Garðabæ
og þar er komið inn á upphaf og framkvæmd stefnunnar. Þá er einnig fjallað um
Verklagið vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna og á hverju það
byggist. Í kafla þrjú er fjallað um lög og reglugerðir til verndar börnum á Íslandi, sem
meðal annars voru hafðar til hliðsjónar við gerð Verklagsins. Í fjórða kafla er farið yfir
skilgreiningar lykilhugtaka Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna. Kafli fimm er um tölfræði tilkynninga til barnaverndar í Garðabæ,
frá árinu 2013 til ársins 2017. Í sjötta kafla er farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem
notast var við þar sem framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum og úrvinnslu gagna
er gerð skil. Í kafla sjö er farið yfir niðurstöður og samantekt rannsóknar. Í áttunda kafla
eru lokaorð og umræður höfundar.
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2 Velferð barna í Garðabæ
Velferð barna í Garðabæ er verkefni á vegum Garðabæjar sem stuðlar að samvinnu allra
skólastofnanna og íþrótta- og tómstundafélaga um heildstæða stefnu er varðar jafnrétti,
kynheilbrigði og velferð barna (Menntaklif, e.d.). Verkefnið er í dag ein af fræðslu- og
forvarnarstefnum Garðabæjar (Garðabær, e.d.-a).
Vinnan að nýrri hugmynd um Velferðarstefnu barna í Garðabæ hófst í kjölfar
mikillar vitundarvakningar sem átti sér stað um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum
annars vegar og hins vegar um andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum (Ásta
Sölvadóttir og Ágústa Guðmundsdóttir, 2013). Árið 2012 var samningur á vegum
Evrópuráðsins um varnir gegn kynferðislegri misnotkun og misbeytingu barna sem
samþykktur var á Lanzarote árið 2007, samþykktur og fullgildur af íslenskum
stjórnvöldum (Council of Europe, 2007). Í kjölfarið fór verkefnið Vitundarvakning um
kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum af stað á vegum
innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis
(Stjórnarráð Íslands, e.d.). Víðtækt hlutverk ofannefndrar Vitundarvakningar felur í sér
fjölbreytt verkefni sem beinast að forvarna- og fræðslustarfi um ofbeldi gegn börnum
(Innanríkisráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti og velferðarráðuneyti,
2014). Heildstæð Velferðarstefna barna í Garðabæ og innihald hennar er því verkefni
sem á sér enga fyrirmynd og hefur ekki verið reynt áður (Ágústa Guðmundsdóttir,
munnleg heimild, 20.mars 2018).

2.1 Framkvæmd verkefnisins
Í febrúar árið 2013 hittist 16 manna áhugahópur um kynjafræði á öllum skólastigum í
Garðabæ. Þessi hópur hafði setið á fræðsluþingi um Vitundarvakninguna á vegum
ráðuneytanna þriggja. Verkefnið Kynheilbrigði og velferð á öllum skólastigum í Garðabæ
kom til framkvæmda þegar þessi tiltekni hópur ásamt Elísabetu Gunnarsdóttur, kennara
í Álftanesskóla, fengu styrk fyrir verkefnið úr Sprotasjóði. Styrkurinn sem þau hlutu nam
þó aðeins helmingi þeirrar upphæðar sem sótt var um. Markmiðið var að móta stefnu
og samræmda verkferla um kynheilbrigði og velferð barna þvert á stofnanir sem á
einhvern hátt sinna barna- og unglingastarfi í Garðabæ.
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Á síðari stigum verkefnisins þróaðist heiti þess í Jafnrétti, kynheilbriði og velferð á öllum
skólastigum í Garðabæ og er kynnt í dag sem Velferð barna í Garðabæ (Ásta Sölvadóttir
og Ágústa Guðmundsdóttir, 2013).
Skipaður var 25 manna samráðshópur þvert á skólasamfélagið og stofnanir í
Garðabæ. Samráðshópurinn var frá 20 stofnunum í Garðabæ; leikskólum,
grunnskólum,

Fjölbrautaskólanum

í

Garðabæ,

Stjörnunni,

tómstundaaðilum,

Heilsugæslu og nefndum bæjarins. Síðar var fjölgað í hópnum upp í 30 manns.
Samráðshópurinn aflaði gagna á sínum vinnustað, svo að hægt væri að sjá hvað væri til
staðar og hvað þyrfti að bæta á hverjum stað fyrir sig. Ráðinn var stýrihópur til að hafa
umsjón með verkefninu, halda utan um verkþætti, skýrslugerð og frágang. Að auki átti
stýrihópur að koma með tillögur um hvernig fjármunum yrði varið í verkefnið.
Stýrihópur ásamt fulltrúum í samráðshóp unnu að Verklagi vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna auk fræðsluyfirlits fyrir börn, foreldra og starfsfólk.
Stýrihópinn skipuðu þær Elísabet Gunnarsdóttir kennari í Álftanesskóla, Guðrún
Sigurðardóttir kennari í Hofsstaðaskóla, Guðrún Helga Sverrisdóttir félagsráðgjafi á
fjölskyldusviði ásamt Ástu Sölvadóttur og Ágústu Guðmundsdóttur verkefnastjórum
verkefnisins Velferð barna í Garðabæ, hjá þekkingartorginu Menntaklifi.
Þetta tiltekna þróunarverkefni sem var að fara af stað byggði í grunninn á jafnrétti,
kynheilbrigði og velferð. Nýtt var fræðsluefni sem þegar var til staðar í hverri stofnun
fyrir sig; leikskólum, skólum, félagsmiðstöðvum og íþróttafélögum Garðabæjar. Fyrstu
skrefin voru að fara yfir hvaða verkefni og verkferlar voru til staðar sem hægt væri að
nýta áfram ásamt því að greina hvar úrbóta var þörf, finna skilvirkar lausnir á því sem
betur þurfti að standa skil á og bæta inn verkefnum þar sem þörf var á (Ásta Sölvadóttir
og Ágústa Guðmundsdóttir, 2013). Skólarnir í Garðabæ eru ólíkir og nemendur jafnframt
á breiðu aldursbili en 16 leikskólar starfa innan Garðabæjar, átta grunnskólar og einn
framhaldsskóli, þó eru sumar stofnanir bæði leik- og grunnskólar (Ásta Sölvadóttir og
Ágústa Guðmundsdóttir, 2013; Garðabær, e.d.-b, e.d.-c). Ólíkt er hvernig þættirnir
jafnrétti, kynheilbrigði og velferð eru skilgreindir innan skólanna og eru verkferlar því
vissulega mismunandi í hverri stofnun. Fer það eftir eðli hverrar stofnunnar og aldri
nemenda hversu umfangsmikil vinnan með þessa tilteknu þætti er (Ásta Sölvadóttir og
Ágústa Guðmundsdóttir, 2013).
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Þegar Verklagið vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna var
tilbúið árið 2015 var haldin hálftíma kynning á því í öllum stofnunum sem störfuðu með
börnum í Garðabæ, svo sem leikskólum, grunnskólum, fjölbrautaskóla og öðrum
stofnunum og félögum, svo sem íþrótta- og tómstundafélögum, sem verða nefnd þriðji
geirinn hér eftir. Stýrihópur sótti um frekari styrk svo að hægt væri að fjármagna
kennslu á Verklaginu og innleiðingu þess. Styrkinn hlutu þau ekki. Sóttu þá grunnskólar
og leikskólar Garðabæjar um styrk til frekari innleiðingar á Verklaginu og hlutu bæði
grunnskólar bæjarins sem og leikskólar styrk frá Garðabæ (Ágústa Guðmundsdóttir,
munnleg heimild, 20.mars 2018). Var þá ráðist í að búa til námskeið til þess að kynna
verkefnið Velferð barna í Garðabæ sem og Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu
eða áhættuhegðun barna, svo að hver og ein skólastofnun ættu auðveldara með að
tileinka sér það og innleiða. Samin voru tvískipt 90 mínútna námskeið, annars vegar
námskeið A sem var grunnnámskeið í Verklagi vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og
áhættuhegðun barna, námskeið B hins vegar, var grunnnámskeið um jafnrétti,
sjálfsmynd og kynheilbrigði. Stýrihópur fékk í lið með sér þær Guðrúnu Hrefnu
Sverrisdóttur félagsráðgjafa hjá fjölskyldusviði Garðabæjar, Ólöfu Ástu Farestveit hjá
Barnahúsi og Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur til að aðstoða við gerð og þróun námskeiðanna
(Garðabær, 2016). Voru námskeiðin haldin fyrir alla starfsmenn leik- og grunnskóla í
Garðabæ frá október 2015 til apríl 2016 (Ágústa Guðmundsdóttir, munnleg heimild,
20.mars 2018). Þar sem styrkir voru aðeins veittir til leik- og grunnskóla í Garðabæ náði
framvinda Verklagsins í raun ekki almennilega til þriðja geirans, það er að segja annarra
stofnanna og félaga. Þriðji geirinn hefur því ekki fengið almennilega kennslu á
Velferðarstefnunni og Verklaginu vegna þess að ekki hafa verið haldin námskeið fyrir
þau. Hafa þau þó fengið hálftíma kynningu á Verklaginu líkt og allir fengu í upphafi. Þá
voru einnig haldin námskeið í byrjun sumars 2017 fyrir sumarstarfsmenn bæjarins,
mættu þar um 20 manns frá hinum ýmsu stofnunum; leikskólum, skátunum,
golffélögum og íþróttafélögum svo að dæmi séu tekin og hafa því vissulega einhverjir frá
þriðja geiranum setið fyrrnefnd námskeið (Ágústa Guðmundsdóttir, munnleg heimild,
20.mars 2018).
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2.1.1 Samræmt Verklag og vinnuaðferðir vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna.
Mikilvægt er að fólk sem starfar með börnum þekki skyldur sínar og sé upplýst um þær
en börn og ungmenni geta átt við erfiðleika að stríða og/eða búið við óviðunandi
aðstæður (Garðabær, 2015a). Hluti af Velferðarverkefni barna í Garðabæ var eins og
áður hefur komið fram, að búa til heildstætt samræmt Verklag og vinnuaðferðir vegna
gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna, fyrir alla þá aðila sem stafa með
börnum í Garðabæ (Ásta Sölvadóttir og Ágústa Guðmundsdóttir, 2013; Garðabær,
2015a).
Bókin Verndum þau, eftir Ólöfu Ástu Farestsveit og Þorbjörgu Sveinsdóttur
starfsmenn Barnahúss var fyrst og fremst notuð þegar kom að mótun Verklagsins
(Garðabær,

2015a).

Verndum

þau

er

handbók

sem

Mennta-

og

menningarmálaráðuneytið gaf út um hvernig skuli bregðast við ef upp vaknar grunur um
vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og ungmennum (Ólöf Ásta Faretsveit og Þorbjörg
Sveinsdóttir, 2013). Að auki var stuðst við Verklagsreglur Barnaverndarstofu sem eiga
við börn 18 ára og yngri og ná því til starfsfólks leik- og grunnskóla, fyrstu bekkja
framhaldsskóla og annarra sem starfa með börnum (Barnaverndarstofa, e.d.-a;
Garðabær, 2015a).
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Mynd 1. Verklag vegna gruns um vanrækslu, ofbeldi eða áhættuhegðun barna (Garðabær,
2015).

Á mynd 1 má sjá Verklagið í heild sinni en hverri stofnun eða félagi er ætlað að
aðlaga Verklagið að sínu starfi. Mikilvægt er að fyrirkomulagið á hverjum stað sé á þann
veg háttað að tilkynningu um hvers kyns vanrækslu, ofbeldi eða áhættuhegðun sé
komið á framfæri eins fljótt og auðið er. Verklagið snýst um að allir séu vel upplýstir og
viti af þeim boðleiðum sem starfsfólki ber að fara eftir og því er nauðsynlegt að
Verklagið sé öllu starfsfólki ljóst (Garðabær, 2015a).
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Verklagið er sett upp á þann hátt að því er skipt niður í fjögur skref líkt og sjá má á
mynd 1:
1. Grunur um vanrækslu, ofbeldi eða áhættuhegðun
2. Skráning málsatvika
3. Hvert leitar starfsmaður?
4. Tilkynning
Undir fyrsta skrefið fellur: Ef barn leitar til starfsmanns, ef starfsmanni grunar um
óviðunandi aðstæður, hegðun eða atvik er varðar börn, ef grunur er um að starfsmaður
beiti ofbeldi eða sýni óviðunandi hegðun og ef grunur er um að foreldri eða sá sem
sækir sé undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.
Skref tvö er um mikilvægi þess að starfsmaður skrái eins fljótt og auðið er málsatvik
vegna hugsanlegrar tilkynningar.
Mikilvægt er að starfsmaður leiti til stjórnanda eins fljótt og auðið er, en skref þrjú er
um það. Ef starfsmaður nær hins vegar ekki í stjórnanda og barn er í hættu skal láta
fjölskyldusvið Garðabæjar vita tafarlaust eða lögreglu. Ef upp kemur sú staða að
starfsmaður telji sig ekki getað leitað til stjórnanda skal hann hafa samband við
fjölskyldusvið Garðabæjar eða fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar.
Hvað skref fjögur varðar, um tilkynningar, ber stjórnandi alltaf ábyrgð á að tilkynna mál
til fjölskyldusviðs Garðabæjar en tilkynningaeyðublöð er að finna inn á heimasíðu
Garðabæjar. Ef upp koma atvik utan skrifstofutíma eða um helgar skal hafa samband við
bakvakt barnaverndar (Garðabær, 2015a).
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3 Lög og reglugerðir til verndar börnum
Í þessum kafla verður farið yfir þau lög og reglugerðir sem eru til verndar börnum á
Íslandi, sem Menntaklif tók mið af við gerð Verklagsins.

3.1 Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna leggur áherslu á að styrkja stöðu barna bæði innan
fjölskyldunnar og í samfélaginu. Í sáttmálanum er gengið út frá því að börn, 18 ára og
yngri, eigi rétt á því að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Jafnframt að börn séu
samfélagshópur sem þurfi á stuðningi að halda og hafi sérstaka þörf fyrir umhyggju og
vernd. Tryggja skal rétt allra barna til að fá grundvallarþörfum sínum fullnægt ásamt því
að fá vernd gegn mismunun (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, e.d.).
Barnasáttmálinn var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989 og
hefur verið staðfestur af 192 aðildarríkjum. Sáttmálinn var fullgiltur á Íslandi árið 1992
og var Ísland þá skuldbundið til að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans. Í febrúar árið
2013 var Barnasáttmálinn lögfestur hér á landi og er því nú hluti af íslenskri löggjöf
(Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, e.d.). Þær greinar í Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna sem snúa að vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun barna eru greinar númer;
19, 27, 34 og 39 og eru það jafnframt þær greinar sem Menntaklif tók mið af við gerð
Velferðarstefnu barna sem og Verklagsins (Garðabær, 2015a; Lög um samning
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 19. grein sáttmálans gengur út
á vernd gegn ofbeldi og vanrækslu. Það segir í henni að börn eigi rétt á vernd gegn hvers
kyns líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, misnotkun, skeytingarleysi og
vanrækslu innan eða utan heimilis síns. Stjórnvöldum ber einnig að veita börnum sem
sætt hafa illri meðferð auk fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning (Lög um samning
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 27. grein fjallar um lífsskilyrði
barna. Hún gengur út á að börn eigi rétt á að búa við almenn lífsskilyrði og þar með
aðstæður sem stuðla að andlegum, líkamlegum og félagslegum þroska þeirra.
Forráðamenn bera ábyrgð á framfærslu og lífsskilyrðum barna sinna. Ef þörf krefur, ber
aðildarríki að tryggja forráðamönnum fjárhagsaðstoð og önnur stuðningsúrræði ásamt
því að tryggja hverju barni innheimtu framfrærslueyris frá þeim sem ber fjárhagslega
ábyrgð á barninu (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.
19/2013).
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34. grein sáttmálans gengur út á vernda börn og koma í veg fyrir kynferðislega
misnotkun eða ofbeldi, svo sem þátttöku í hvers kyns kynferðislegri háttsemi, vændi eða
klámi (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Að
lokum fjallar 39. grein um bata og aðlögun. Aðildarríkjum ber að tryggja að börn fái
viðeigandi meðferð til að ná bata og aðlagast samfélaginu, ef þau hafa sætt vanrækslu,
misnotkun, grimmilegri eða vanvirðandi meðferð eða ef þau eru fórnarlömb átaka (Lög
um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).

3.2 Barnverndarlög
Barnaverndarlög voru tekin í gildi hér á landi árið 2002. Markmið laganna er að tryggja
að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í
hættu fái nauðsynlega aðstoð (Barnaverndarlög nr. 80/2002).
Í Barnaverndarlögunum eru tvær greinar er lúta að tilkynningaskyldu og eru það þær
greinar sem Garðabær tók mið af við gerð Verklagsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002;
Menntaklif, e.d.). Annars vegar 16. grein Barnaverndarlaga nr 80/2002 sem snýr að
tilkynningaskyldu almennings. Felur hún í sér að öllum sé skylt að tilkynna til
barnaverndarnefndar ef grunur leikur á vanrækslu; að barn búi við óviðunandi
uppeldisaðstæður, ofbeldi; að barn verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi
eða áhættuhegðun; að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Jafnframt á
tilkynningaskyldan við ef grunur er um að heilsu eða lífi ófædds barns sé á einhvern hátt
stefnt í hættu. Almenningur getur óskað eftir nafnleynd við tilkynningar.
Hinsvegar fjallar 17. grein Barnaverndarlaga um tilkynningaskyldu þeirra sem vinna með
eða hafa afskipti af börnum. Mikilvægt er að öllum þeim sem starfa með börnum eða
hafa afskipti af málum barna eða þungaðra kvenna, sé það ljóst að þeim er skylt að gera
barnaverndarnefnd viðvart ef grunur leikur á að aðstæður barns séu með óviðunandi
hætti. Í þessum tilfellum er það stofnunin sem tilkynnir fyrir hönd starfsmannsins og
getur tilkynningin því ekki notið nafnleyndar (Barnaverndarlög nr. 80/2002).
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4 Skilgreiningar lykilhugtaka
Í þessum kafla verða helstu lykilhugtök Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna skilgreind og eru þau samhljóða skilgreiningar- og flokkunarkerfi
barnavernda (SOF).
Barnaverndarmál eru gjarnan flokkuð í þrjá meginflokka; vanrækslu, ofbeldi og
áhættuhegðun en mörkin eru þó oft óljós milli flokka (Freydís Jóna Freysteinsdóttir,
2012). Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna í Garðabæ
er byggt á þessum þremur flokkum (Garðabær, 2015a).

4.1 Vanræksla
Með vanrækslu er átt við þegar aðstæður barns eru á þann hátt að umönnun eða
nauðsynlegum hlutum er ekki sinnt þannig að það getur valdið barninu skaða. Í
skilgreiningar- og flokkunarkerfi barnavernda er talað um fjórar gerðir vanrækslu;
líkamlega, tilfinningalega, vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit og vanrækslu varðandi
nám (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).
Líkamleg vanræksla er þegar foreldrar hafa ekki sinnt líkamlegum þörfum barns.
Undir það fellur þegar fæði, klæði, húsnæði eða heilbrigðisþjónustu er ábótavant, auk
döfnunarfeils. Telst það til líkamlegrar vanrækslu ef að ofantöldum þáttum séu á þann
hátt ábótavant, að það geti verið skaðlegt fyrir heilsu barnsins og velferð (Freydís Jóna
Freysteinsdóttir, 2012).
Undir tilfinningalega og sálræna vanrækslu fellur það þegar foreldri sinnir
tilfinningalegum þörfum barnsins ekki nægilega. Til að mynda á þann hátt að foreldri
bregst illa við þegar barn þarfnast umönnunar eða stuðnings. Á einnig við um þegar
foreldri vanrækir hugrænan þroska barns eða félagsþroska, ásamt því að foreldri sinnir
ekki ögun barnsins, á þann hátt að barni sé ekki sett eðlileg mörk (Freydís Jóna
Freysteinsdóttir, 2012).
Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit er þegar foreldri veitir barni ekki nauðsynlega
umsjón og eftirlit, þannig að öryggi þess og velferð hefur verið í hættu. Sem dæmi má
nefna þegar barn er skilið eftir eitt án þess að hafa aldur til þess eða þroska en einnig
þegar foreldri fylgist ekki nægilega vel með barni sínu.

19

Þetta á einnig við um þegar barn er skilið eftir hjá óhæfum einstaklingi eða skilið eftir hjá
hæfum einstaklingi óeðlilega lengi. Að auki er það vanræksla varðandi umsjón og eftirlit
ef barni er hætta búin vegna annarlegs ástand foreldris (Freydís Jóna Freysteinsdóttir,
2012).
Vanræksla varðandi nám á við þegar foreldrar sinna ekki skólagöngu eða námi barns
síns en einnig ef þau sjá ekki til þess að barnið sinni því. Undir þetta fellur til dæmis
þegar barn mætir illa í skóla og er látið afskiptalaust eða gerir slíkt vegna ólögmætra
ástæðna. Þá má einnig nefna þegar foreldri sinnir ekki ábendingum skóla um
sérfræðiaðstoð fyrir barnið eða að barni skorti ítrekað nauðsynleg áhöld til skólastarfs
(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).

4.2 Ofbeldi
Ofbeldi gagnvart barni af hálfu foreldris eða annars aðila er ónauðsynleg hegðun og er
líkleg til að valda skaða á þroska þess. Ofbeldi skiptist í þrjá megin flokka samkvæmt
SOF; líkamlegt ofbeldi, tilfinningalegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi (Freydís Jóna
Freysteinsdóttir, 2012).
Með líkamlegu ofbeldi er átt við þegar barn er meitt viljandi. Líkamlegt ofbeldi getur
þó verið með beinum og óbeinum hætti. Líkamlegt ofbeldi með beinum hætti er til að
mynda þegar barn er slegið, það er sparkað í það, það brennt eða bundið. Þegar
líkamlegt ofbeldi er beitt með óbeinum hætti er átt við þegar barni er byrlað eitur, því er
gefinn skemmdur matur eða annað sem ætla má að geti verið skaðlegt fyrir barnið en
einnig þegar barni eru gefin hættuleg lyf án læknisráðs (Freydís Jóna Freysteinsdóttir,
2012).
Tilfinningalegu ofbeldi er beitt þegar foreldri sýnir barni viðvarandi neikvætt viðhorf
og tilfinningar, til dæmis þegar komið er fram við barn á ómanneskjulegan eða
niðurlægjandi hátt í refsingarskyni. Einnig telst það til tilfinningalegs ofbeldis ef barni
eru settar óraunhæfar kröfur miðað við aldur þess og þroska, af hálfu foreldris. Þegar
barn verður vitni af ofbeldi innan fjölskyldunnar telst einnig til tilfinningalegs ofbeldis
(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).
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Undir kynferðislegt ofbeldi fellur þegar barn er beitt kynferðislegu ofbeldi af hálfu
foreldris eða annars aðila. Þegar viðkomandi fær barn til að sinna kynferðislegum
þörfum sínum eða annarra en einnig þegar barni er misboðið með kynferðislegum
athöfnum eða athugasemdum. Hér á við kynferðislega athöfn gagnvart eða með barni
innan 15 ára aldurs með eða án vilja þess og kynferðislega athöfn gagnvart eða með 15
ára eða eldra barni án vilja þess. Alvarleika kynferðisofbeldis gagnvart börnum er
flokkað í þrjú stig eftir grófleika ofbeldisins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).

4.3 Áhættuhegðun barns
Áhættuhegðun barns felur í sér athöfn eða skort á athöfn barns sem veldur því sjálfu
eða öðrum skaða á heilsu eða þroska, eða er líklegt til þess. Áhættan felst í því að
auknar líkur séu á óæskilegri þróun athafna er valda skaða. Áhættuhegðun barna er
skipt í fimm flokka samkvæmt SOF; þegar barn neytir vímuefna, þegar barn skaðar sjálft
sig og stefnir lífi sínu í hættu, þegar barn sýnir afbrota- eða ofbeldishegðun ásamt því
þegar barn á í erfiðleikum í skóla þrátt fyrir aðhald foreldra (Freydís Jóna
Freysteinsdóttir, 2012).
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5 Tölfræði tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar
Í Garðabæ fer fjölskylduráð með hlutverk barnaverndar (Barnaverndarstofa, e.d.-b). Í
þessum kafla verða gerð skil á heildarfjölda tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar á
árunum 2013 - 2017. Verður hlutfallsleg breyting á tilkynningum til fjölskylduráðs
Garðabæjar á ofantöldum árum, borin saman við hlutfallslega breytingu á tilkynningum
á landsvísu. Einnig verður farið yfir fjölda tilkynninga frá leik- og grunnskólum
Garðabæjar á ofantöldum árum. Höfundi fannst ekki ástæða til þess að skoða
sérstaklega tilkynningar frá íþrótta- og tómstundafélögum, annars vegar vegna þess að
þau hafa ekki enn setið námskeið um Verklagið og hins vegar vegna þess að í yfirliti
Garðabæjar frá Barnaverndarstofu eru íþrótta- og tómstundafélög flokkuð ásamt
fleirum í liðinn „aðrir“. Ástæða þess að höfundur valdi að skoða fjölda tilkynninga frá
árinu 2013 til ársins 2017, var til þess að hafa samanburð áður en Verklag vegna gruns
um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna var kynnt sem og eftir að námskeið A
og B höfðu verið haldin.
Fjöldi tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar árið 2013 voru 196 og fer þeim
nánast undantekningalaust fjölgandi á milli ára líkt og sjá má á mynd 2. Árið 2017 voru
tilkynningar til nefndarinnar 319 talsins. Árið 2015 fækkar þeim þó lítilsháttar frá árinu
2014 (Barnaverndarstofa, 2015, 2018). Á mynd 2 má sjá heildarfjölda tilkynninga til
fjölskylduráðs Garðabæjar á árunum 2013-2017.

Mynd 2. Tilkynningar til fjölskylduráðs Garðabæjar á árunum 2013-2017.
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Fjölda tilkynninga til barnavernda á landsvísu á árunum 2013 – 2017 má sjá á mynd
3. Árið 2013 voru 8623 tilkynningar til allra barnavernda landsins og fór þeim fjölgandi
árið 2014 og urðu 8893 talsins. Árið 2015 hins vegar fækkar tilkynningunum niður í 8533
tilkynningar. Fjöldi tilkynninga árið 2016 var 9318 en flestar voru tilkynningarnar árið
2017 eða 9969 talsins (Barnaverndarstofa, 2015, 2018).

Mynd 3. Fjöldi tilkynninga til barnavernda á landsvísu.

Fjöldi tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar, frá árinu 2013 samanborið við
nýjustu tölur, árið 2017, hefur aukist um 63% á fimm árum líkt og má sjá á mynd 2. Á
landsvísu jókst fjöldi tilkynninga um 15.5% á sama tímabili líkt og má sjá á mynd 3.
Námskeið A og B um Verklagið vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðunar
barna annars vegar og um jafnrétti, sjálfsmynd og kynheilbrigði hins vegar, voru haldin í
á bilinu október 2015 – apríl 2016, fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla í Garðabæ, líkt og
kom fram í kafla 2.1. Tilkynningar til fjölskylduráðs Garðabæjar, frá árinu 2013 til ársins
2016, þegar starfsfólk hafði setið námskeið um Verklagið, jukust um 61% á þremur
árum, samanborið við fjölda tilkynninga til barnavernda á landsvísu sem jókst um 8% á
sama tímabili (Barnaverndarstofa, 2015, 2018).
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Fjöldi tilkynninga frá leikskólum og grunnskólum í Garðabæ er á heldur breiðu bili en
fæstar voru tilkynningar frá leikskólum árið 2013 eða ein talsins og flestar árið 2016 eða
átta. Fæstar tilkynningar frá grunnskólum voru árið 2015 en flestar árið 2016 eða 50
talsins líkt og sjá má á mynd 4 (Halla Björk Marteinsdóttir, munnleg heimild, 23.mars
2018)1. Ef þetta er sett í samhengi við fjölda barna í leikskólum bæjarins annars vegar og
í grunnskólum hins vegar þá voru 2330 börn í grunnskólum Garðabæjar árið 2015 og
965 börn í leikskólum Garðabæjar sama ár (Garðabær, 2015b).

Mynd 4. Fjöldi tilkynninga frá leik- og grunnskólum.

Á mynd 4 má sjá að tilkynningum frá bæði leik- og grunnskólum fjölgar frá árinu
2013 til ársins 2016, þegar starfsfólk leik- og grunnskóla höfðu setið fyrrnefnd námskeið.
Tilkynningum frá grunnskólum fjölgaði um 17 talsins eða um 50% á þremur árum. Fjöldi
tilkynninga frá leikskólum áttfaldaðist á sama tímabili, þeim fjölgaði úr einni tilkynningu
árið 2013 í átta tilkynningar árið 2016 (Halla Björk Marteinsdóttir, munnleg heimild,
23.mars 2018). Þá má sjá að bæði tilkynningum frá leikskólum og grunnskólum fækkar
aftur árið 2015, en tilkynningar það árið frá leikskólum voru fjórar og frá grunnskólum
24 talsins. Eru því tvöfalt fleiri tilkynningar frá leikskólum árið 2016 samanborið við árið
2015 og fjöldi tilkynninga frá grunnskólum bæjarins fjölgar einnig um meira en helming
milli áranna 2015 og 2016.

1

Hér er vitnað í munnlega heimild frá starfsmanni Barnaverndarstofu vegna þess að hvorki Garðabær né
Barnaverndarstofa höfðu gefið út opinber gögn um hvaðan tilkynningar til barnavernda bárust eftir
sveitarfélögum og þar með talið til Garðabæjar.
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Einnig má sjá á mynd 4 að tilkynningum fækkar aftur milli áranna 2016 og 2017, bæði
hjá leik- og grunnskólum. Árið 2017 bárust tvær tilkynningar frá leikskólum til
fjölskylduráðs Garðabæjar og 46 bárust frá grunnskólum.

Mynd 5. Heildarfjöldi tilkynninga og tilkynningar frá leik- og grunnskólum til fjölskylduráðs
Garðabæjar árin 2013 - 2017

Meðaltal heildarfjölda tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar á árunum 2013 til
ársins 2015 eru 240 talsins og meðaltal tilkynninga frá leik- og grunnskólum bæjarins
sömu ár eru 36 talsins. Leik- og grunnskólar eiga því 15% af heildarfjölda tilkynninga til
fjölskylduráðs Garðabæjar á ofantöldum árum. Árið 2016, þegar starfsfólk hafði setið
námskeið um Verklagið, tilkynntu leik- og grunnskólar 58 sinnum en heildarfjöldi
tilkynninga það árið var 313 talsins, áttu því leik- og grunnskólar bæjarins 18.5% af
heildarfjölda tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar það árið. Árið 2017 bárust 319
tilkynningar til fjölskylduráðs Garðabæjar og þar af tilkynntu leik- og grunnskólar 48
sinnum, áttu þeir því 15% af heildarfjölda tilkynninga það árið (Barnaverndarstofa, 2015,
2018; Halla Björk Marteinsdóttir, munnleg heimild, 23.mars 2018).
Aðrir tilkynnendur eru foreldrar eða aðrir ættingjar barnsins, læknar, lögreglan,
aðrar barnaverndarnefndir, nágrannar og barnið sjálft (Barnaverndarstofa, 2015, 2018;
Halla Björk Marteinsdóttir, munnleg heimild, 23.mars 2018).
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6 Aðferð og framkvæmd rannsóknar
Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem beitt var við rannsóknina. Fjallað verður
um framkvæmd rannsóknarinnar og hvernig unnið var með þau gögn sem söfnuðust við
framkvæmd spurningakönnunarinnar.

6.1 Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf starfsfólks sem starfar með börnum í
Garðabæ til samræmds Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun
barna. Höfundur hefur einnig áhuga á að vita hverjir hafa fengið kynningu eða setið
námskeið um Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna, en
það stóð til að allir þeir sem starfa með börnum í Garðabæ fengju kynningu ásamt því að
sitja námskeið um fyrrnefnt Verklag. Með rannsókn þessari leitast höfundur við að
varpa ljósi á það sem notendum finnst um Verklagið, bæði jákvæðar skoðanir en einnig
það sem betur mætti fara. Þær rannsóknarspurningar sem höfundur leitast við að svara
eru þrjár:


Hver eru viðhorf starfsmanna Garðabæjar til samræmds Verklags vegna gruns
um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna?



Hvað má bæta eða betur fara í tengslum við Verklag vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna?



Hefur fjöldi tilkynninga til barnaverndar í Garðabæ breyst eftir innleiðingu
Verklagsins vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna?

6.2 Megindleg rannsóknaraðferð
Til þess að kanna viðhorf starfsmanna Garðabæjar til samræmds Verklags vegna gruns
um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna valdi höfundur að senda
spurningalistakönnun á alla þá sem starfa með börnum í Garðabæ. Rannsóknaraðferðin
er því megindleg þýðisrannsókn. Höfundur notaði spurningalistaforritið SurveyMonkey á
netinu við gerð könnunarinnar.
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6.3 Mælitæki
Mælitækið í þessari rannsókn er spurningalisti. Spurningalistakannanir eru hluti af
megindlegum

rannsóknaraðferðum

og

byggja

þær

á

tölulegum

gögnum.

Spurningalistakannanir henta einkum vel þegar afla skal upplýsinga um viðhorf hjá
stórum hóp og er það einmitt það sem rannsókn þessi gengur út á (Neuman, 2014).
Rannsókn þessi var unnin í samráði við bæjarfélagið Garðabæ. Höfundur samdi
spurningalista sem leiðbeinandi fór yfir og samþykkti. Var spurningalistinn þá borinn
undir Guðrúnu Hrefnu Sverrisdóttur félagsráðgjafa á fjölskyldusviði, Katrínu Friðriksóttur
formann fræðslu- og menningarsviðs og Brynhildi Sigurðardóttur skólastjóra Garðaskóla
og komu þær með nytsamlegar athugasemdir.
Spurningar könnunarinnar voru 16 talsins, 11 voru um samræmt Verklag vegna
gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna en fimm spurningar snéru að
bakgrunni þátttakenda. Spurt var um kyn, aldur, menntun, hvar viðkomandi starfaði
innan Garðabæjar ásamt hversu lengi viðkomandi hefði starfað með börnum í Garðabæ.
Höfundur vildi kanna hvort að allir hefðu fengið kynningu eða setið námskeið um
Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna. Þá vildi höfundur
einnig kanna hvort og þá hvaða stofnanir eða félög innan bæjarins ættu eftir að fara á
námskeiðin. Höfundur lét því fyrstu spurningu könnunarinnar snúa að því hvar
viðkomandi starfaði innan Garðabæjar en spurning tvö var um það hvort að viðkomandi
hefði fengið kynningu á Verklaginu. Þeir sem svöruðu neitandi í þeirri spurningu gátu
ekki haldið áfram með könnunina en þannig gat höfundur séð hvar ætti eftir að kynna
Verklagið. Nánast allar spurningarnar eða 15 voru lokaðar spurningar þar sem
þátttakendur gátu valið á milli fjögurra eða fleiri svarmöguleika. Fimm punkta Likert
kvarði var notaður þegar við átti. Ein spurning var með opnum svarlið þar sem
þátttakendur gátu bætt við upplýsingum eða komið með athugasemdir.
Garðabær sendi út kynningarbréf um rannsóknina á yfirmenn allra stofnanna og
félaga sem störfuðu með börnum í Garðabæ. Tölvupóstlistar voru í flestum tilfellum
aðgengilegir á heimasíðum stofnananna, en til þess að nálgast þá lista sem ekki voru
fáanlegir á þann hátt, sendi höfundur út beiðni um tölvupóstlista á yfirmenn þeirra
stofnanna og félaga sem við átti.
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Leyfisbréf frá Garðabæ, undirritað af Katrínu Friðriksdóttur forstöðumanni fræðslu- og
menningarsviðs og Bergljótu Sigurbjörnsdóttur félagsmálastjóra fylgdi ávallt með.
Leyfisbréfið má finna í viðaukum þessa verkefnis. Spurningakönnunin var send út á
netinu

með

SurveyMonkey

á

netföng

þátttakenda

ásamt

kynningarbréfi.

Spurningakönnunin var send út þann 4. mars 2018 og var opin á vefsvæði
SurveyMonkey í tvær vikur eða til 18. mars. Þrívegis var send út áminning til þeirra
þátttakenda sem ekki höfðu svarað könnuninni og var það 8. mars, 13. mars og 16.
mars.

6.4 Þátttakendur rannsóknar
Í rannsókninni er notast við þýði, þar sem um er að ræða alla sem starfa með börnum í
Garðabæ. Skilgreining á þýði er að það sé safn allra einstaklinga sem uppfylla ákveðin
skilyrði (Neuman, 2014).
Upplýsingar lágu þó fyrir um að dagforeldrar í Garðabæ ásamt starfsfólki
Tónlistarskóla Garðabæjar höfðu ekki fengið námskeið um Verklagið og var könnunin
því ekki send til þeirra. Blakdeild Stjörnunnar er ekki með barna- og unglingastarf þetta
árið og þar af leiðandi ekkert starfsfólk sem starfar með börnum í Garðabæ eins og er,
og var könnunin ekki heldur send til þeirra. Leikskólinn Sjáland er fjölmennasti leikskóli
Garðabæjar og er hann jafnframt sjálfstætt starfandi (Garðabær, 2015b). Tilkynnti
forsvarsmaður leikskólans höfundi að þau hefðu ekki verið með í verkefninu né að þau
störfuðu eftir Verklaginu, var könnunin því ekki send á þau. Eftir að könnuninni hafði
verið lokað kom þó í ljós að Sjáland hafði fengið kynningu á verkefninu ásamt því að
hafa setið námskeið A og B. Verður fjallað nánar um þetta í kafla 6.6 sem hugsanlegt
vandamál.
Ekki lá alveg skýrt fyrir hjá Garðabæ hvaða stofnanir aðrar eða félög hefðu heldur
ekki fengið námskeið um Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun
barna, svo að höfundur sendi könnunina út á alla hina er starfa með börnum í Garðabæ,
það er að segja; 12 leikskóla, sex grunnskóla, fjögur tómstundaheimili, félagsmiðstöðina
Garðalund, Fjölbrautaskólann í Garðabæ, skátafélögin Vífil og Svani, golfklúbbana
Álftanesi, Odd og GKG, leikfélagið Drauma, fræðslusetrið Klifið, einnig fimm deildir
Stjörnunnar; fimleika-, handbolta-, fótbolta-, sund- og körfuboltadeild
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ásamt fjórum deildum Ungmennafélag Álftaness; fótbolta-, körfubolta-, frjáls íþrótta- og
taekwondodeild.

6.5 Greining og úrvinnsla gagna
Að könnun lokinni var unnið úr niðurstöðum úr spurningalistaforrritinu SurveyMonkey.
Töluleg gögn voru sett fram á myndrænan hátt til að auðvelda bæði lestur og túlkun á
niðurstöðum könnunarinnar og notaði höfundur töflur við túlkun niðurstaðna
spurninganna. Samkeyrsla á breytum var gerð í SurveyMonkey og var starfsstaður
þátttakenda keyrður saman við þær spurningar er snéru að viðhorfi til Verklagsins.
Niðurstöður opnu spurningarinnar voru unnar líkt og um eigindlega rannsókn hafi verið
að ræða og voru svör hennar flokkuð í þemu sem höfundur notaði til þess að auka
skipulag og skilvirkni niðurstaðna spurningarinnar.

6.6 Hugsanleg vandamál
Lagt var upp með að senda könnunina út á allt þýðið, sem sagt alla þá sem starfa með
börnum í Garðabæ og voru taldir upp í stöðuskýrslu verkefnisins Velferð barna í
Garðabæ. Þegar höfundur fór á fund með Guðrúnu Hrefnu Sverrisdóttur félagsráðgjafa
á fjölskyldusviði og Katrínu Friðriksdóttur formann fræðslu- og menningarsviðs kom í
ljós að dagforeldrar í Garðabæ ásamt starfsfólki Tónlistarskóla Garðabæjar hafi ekki
fengið kennslu á Verklaginu. Ekki lá alveg ljóst fyrir hverjir innan þriðja geirans höfðu
fengið kennslu á Verklaginu en ljóst var að það voru þó einhverjir. Höfundi bárust einnig
þær upplýsingar að starfsfólk leikskólans Sjálands hefðu ekki fengið kennslu á
Verklaginu. Spurningalistakönnunin var því send út á alla þá sem mögulega höfðu fengið
kynningu eða setið námskeið um Verklagið vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og
áhættuhegðun barna og var hún því ekki send til dagforeldra, starfsfólks Tónlistarskóla
Garðabæjar

né

starfsfólks

leikskólans

Sjálands.

Þegar

búið

var

að

loka

spurningalistakönnuninni hins vegar, hitti höfundur Ágústu Guðmundsdóttur,
verkefnastjóra verkefnisins Velferð barna í Garðabæ sem sagði höfundi frá öllu ferlinu.
Þar kom í ljós að allir: grunnskólar, leikskólar og þriðji geirinn höfðu fengið hálftíma
kynningu á Verklaginu en að einungis leik- og grunnskólar höfðu setið 90 mínútna
námskeið um Verklagið. Tónlistarskólinn hafði til að mynda fengið hálftíma kynningu á
Verklaginu og leikskólinn Sjáland hafði setið námskeið um Verklagið.
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Það kom því í ljós að í raun hafði spurningakönnunin ekki verið send út á allt þýðið eins
og til stóð og skekkir það því niðurstöður þessarar rannsóknar. Ekki náðist að koma á
fundi fyrr en eftir að spurningakönnunin hafði verið send út. Höfundur hefði því kosið að
spurningalistakönnunin hefði einnig verið send á starfsfólk tónlistarskólans og
leikskólans Sjálands.
Netfangalistar eru yfirleitt takmarkaðir og þó svo að engin óvirk netföng hafi verið á
listanum, má vel vera að einhverjir starfsmenn sem fengu könnunina senda, hafi verið
hættir að starfa með börnum í Garðabæ.
Þegar höfundur fór að vinna úr niðurstöðum rannsóknarinnar sá hann að þó nokkrir
þátttakendur hefðu skrifað athugasemd um valmöguleika nokkurra spurninga.
Athugasemdirnar snéru að því að ekki var boðið upp á valmöguleikana „ég veit það ekki“
og „á ekki við“ í nokkrum spurningum og því hefðu þeir þátttakendur valið liðinn „vil
ekki svara“ þegar þeim fannst þeir ekki getað svarað spurningunum. Höfundur telur að
svarendur eigi við spurningar 10 – 15 en það var af ásettu ráði sem höfundur hafði
ofantalda svarmöguleika ekki með. Var það svo að þátttakendur myndu frekar taka
afstöðu í spurningunum en ella, óháð því hvort viðkomandi hafði notast við Verklagið
eða ekki. Telur höfundur þetta þó ekki rýra niðurstöður þessara spurninga, þar sem að
niðurstöður þessara svarliða hefðu verið sameinaðar í einn lið við úrvinnslu gagnanna.
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7 Niðurstöður og samantekt rannsóknar
Af þeim 844 aðilum sem fengu könnunina senda voru 440 þátttakendur sem svöruðu og
er það rúmlega 52% svörun. Þar af voru 92.9% þátttakenda sem kláruðu könnunina en
7.1% svöruðu aðeins hluta til. Hægt var að klára könnunina á tvo vegu, annars vegar að
svara játandi í spurningu tvö sem var um hvort viðkomandi hefði fengið kynningu á
samræmdu Verklagi vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna, þá gat
viðkomandi haldið áfram með könnunina og klárað. Hins vegar var hægt að klára
könnunina með því að svara neitandi í fyrrnefndri spurningu, en þá lokaðist könnunin
þar sem að tilgangur rannsóknarinnar er að athuga viðhorf þeirra sem þekkja Verklagið
ásamt því að vita hverjir eiga eftir að fá kynningu á Verklaginu. Vegna þessa er
svarhlutfall milli spurninga ójafnt, ásamt því að þátttakendum var ekki skylt að svara
hverri einustu spurningu. Niðurstöður flokkast í bakgrunn þátttakenda annars vegar og
viðhorf þeirra til samræmds Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna hins vegar. Niðurstöður eru kynntar bæði í prósentum með einum
aukastaf og í fjölda svarenda. Í lok þessa kafla verða niðurstöður teknar saman.

7.1 Bakgrunnur þátttakenda
Í þessum kafla má sjá samantekt á spurningum er snéru að bakgrunni þátttakenda, sem
voru fimm talsins. Í töflum 1 - 5 má sjá upplýsingar um bakgrunn þátttakenda.
Tafla 1. Vinnustaður þátttakenda.
Í leikskóla
Í grunnskóla/tómstundaheimili/félagsmiðsstöð
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/Vil ekki svara

Hlutfall

Fjöldi

16.8%
60.9%
3.2%
11.4%
3.6%
4.1%

74
268
14
50
16
18
440

440 þátttakendur (100%) svöruðu spurningu eitt sem sneri að vinnustað
þátttakenda. Niðurstöður sýna að flestir sem svöruðu könnununni, eða 268 manns
starfa í grunnskólum Garðabæja, þar með talin tómstundaheimili og félagsmiðstöð, eða
60.9% eins og sjá má í töflu 1. Starfsfólk leikskóla eru með næst mesta svörun en 74
manns sögðust starfa í leikskólum Garðabæjar eða 16.8%.
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Íþróttastarf fylgir þar á eftir en þá er átt við alla deildir innan Stjörnunnar og
Ungmennafélag Álftaness sem starfa með börnum. Alls voru 50 aðilar sem sögðust
starfa við íþróttastarf eða 11.4% svarenda. Niðurstöður um aðra starfsstaði þátttakenda
má sjá í töflu 1.

Tafla 2. Kyn þátttakenda.
Kvenkyn
Karlkyn
Annað/Vil ekki svara

Hlutfall

Fjöldi

81.2%
16.9%
2.0%

207
43
5
255

Af þeim 255 manns sem svöruðu spurningu þrjú2 um kyn þátttakenda voru 207
kvenkynsþátttakendur eða 81.2% og 43 karlkynsþátttakendur eða 16.9% líkt og sjá má í
töflu 2. Fimm þátttakendur eða 2% völdu liðina „annað“ eða „vil ekki svara“.

Tafla 3. Aldur þátttakenda.
25 ára eða yngri
26-30 ára
31-40 ára
41-50 ára
51-60 ára
61 árs eða eldri
Vil ekki svara

Hlutfall

Fjöldi

5.9%
7.8%
14.5%
35.5%
26.2%
8.6%
1.6%

15
20
37
91
67
22
4
256

256 þátttakendur svöruðu spurningu fjögur sem snéri að aldri. Flestir svarendur
voru á aldrinum 41-50 ára eins og má sjá í töflu 3 en þeir voru 91 eða 35.5% svarenda.
Næst fjölmennasti aldurshópurinn var 51-60 ára sem voru 67 talsins eða 26.2%
svarenda. Þá voru þátttakendur í aldurshópnum 31-40 ára 37 talsins eða 14.5%. Frekari
niðurstöður um aldur þátttakenda má sjá í töflu 3.

2

Spurning tvö verður tekin fyrir eftir bakgrunn þátttakenda
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Tafla 4. Starfsaldur með börnum í Garðabæ.
Hlutfall

Fjöldi

1 ár eða minna

7.4%

19

2-5 ár
6-10 ár
11-20 ár
20 ár eða lengur
Vil ekki svara

25.3%
15.6%
30.4%
20.6%
0.8%

65
40
78
53
2
257

Af þeim 257 þátttakendum sem svöruðu spurningu fimm um starfsaldur með
börnum í Garðabæ voru flestir eða 30.4% sem höfðu starfað í 11-20 ár með börnum í
Garðabæ, það er að segja 78 svarendur eins og sjá má í töflu 4. Næst fjölmennasti
hópurinn eða 25.3% svarenda höfðu starfað með börnum í Garðabæ í 2-5 ár eða 65
manns. Þá voru 20.6% svarenda sem höfðu starfað í 20 ár eða lengur með börnum í
Garðabæ, það er að segja 53 manns. Frekari niðurstöður um starfsaldur þátttakenda
með börnum í Garðabæ má sjá í töflu 4.

Tafla 5. Menntun þátttakenda.
Grunnskólapróf eða sambærilegt
Framhalds-/iðnpróf eða sambærilegt
Diplómunámi eða sambærilegu
BA eða BS gráða í háskóla eða sambærilegt
Meistaraprófi (MA, MS, MBA)
Doktorsprófi
Annað/Vil ekki svara/Menntun ólokið

Hlutfall

Fjöldi

7.8%
8.2%
4.7%
55.1%
19.9%
0.4%
4%

20
21
12
141
51
1
10
256

Spurning sex snéri að lokinni menntun þátttakenda og voru 256 sem svöruðu henni.
Flestir höfðu klárað BA, BS eða sambærilegt nám í háskóla, voru það 55.1% svarenda
eða 141 manns líkt og sjá má í töflu 5. 19.9% svarenda höfðu meistaragráðu (MA, MS
eða MBA) og voru þeir 51 talsins. Niðurstöður um aðra menntun sem þátttakendur
höfðu lokið má sjá í töflu 5.
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7.2 Viðhorf þátttakenda til samræmds Verklags vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna
Í þessum kafla verður farið yfir þær spurningar sem snéru að viðhorfi þeirra er starfa
með börnum í Garðabæ til samræmds Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna. Upplýsingar um viðhorf þátttakenda til verklagsins er að vinna í
töflum 6 – 15.
Í spurningu tvö var spurt hvort að þátttakendur hefðu fengið kynningu á Verklagi
vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðunar barna. 420 þátttakendur
svöruðu spurningunni en 20 svöruðu ekki og var svarhlutfallið því 95.5%.
Tafla 6. Hefur þú fengið kynningu á verklaginu?
Já
Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara
Samtals

Nei

Ég veit ekki

Vil ekki svara

Samtals

18.4%
72.8%
0.0%
5.7%
1.8%
1.3%

42
166
0
13
4
3

14.8%
44.3%
8.7%
20.1%
6.0%
6.0%

22
66
13
30
9
9

15.8%
60.5%
2.6%
13.2%
5.3%
2.6%

6
23
1
5
2
1

20.0%
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%

1
2
0
0
0
2

71
257
14
48
15
15

54.3%

228

35.5%

149

9.0%

38

1.2%

5

420

Flestir þátttakenda, 54.3% svarenda eða 228 þátttakendur höfðu fengið
einhverskonar kynningu á Verklaginu, hvort sem það var hálftíma kynning eða tvö
námskeið. Þar af voru flestir að starfa innan grunnskóla eða 72.8% svarenda og
næstflestir innan leikskóla eða 18.4% líkt og sjá má á töflu 6.
Þeir þátttakendur sem ekki höfðu fengið kynningu á Verklaginu voru 35.5%
svarenda eða 149 manns. Flestir þeirra eða 44.3% starfa innan grunnskóla bæjarins, að
meðtöldum tómstundaheimilum og félagsmiðstöð, en það eru 66 þátttakendur líkt og
sést á töflu 6. Næst flestir eða 20.1% svarenda eða 30 þátttakendur starfa við
íþróttastarf, hvort sem það er innan Stjörnunnar eða Ungmennafélag Álftaness. Þeir
sem svöruðu nei í þessari spurningu gátu ekki haldið könnuninni áfram. Frekari
upplýsingar má sjá á töflu 6.
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir vissu af skyldu þeirra til þess að tilkynna grun
um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna samkvæmt Barnaverndarlögum
80/2002. Svarendur voru 256 en 15 svöruðu ekki spurningunni, svarhlutfallið var því
94.5%.
Tafla 7. Vitneskja þátttakenda um tilkynningaskyldu.
Já
Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara
Samtals

17.3%
73.1%
0.4%
6.0%
2.0%
1.2%

43
182
1
15
5
3

97.3% 249

Nei

Ég veit ekki

Vil ekki svara

Samtals

0.0%
33.3%
0.0%
33.3%
33.3%
0.0%

0
1
0
1
1
0

0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%

0
0
0
2
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

0
0
0
0
0
2

43
183
1
18
6
5

1.2%

3

0.8%

2

0.8%

2

256

Líkt og sjá má á töflu 7 eru langflestir, eða 97.3% svarenda sem vita af tilkynningaskyldu
sinni ef upp kemur grunur um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna, það eru 249
þátttakendur. Þó voru 1.2% svarenda eða þrír aðilar sem starfa með börnum í Garðabæ
sem ekki vissu að þeim bæri skylda til að tilkynna grun um hvers kyns ofbeldi, vanrækslu
eða áhættuhegðun barna. Þeir starfa ýmist í grunnskóla, við íþróttastarf og við
skátastarf líkt og má sjá á töflu 7 en þar má einnig finna nánari upplýsingar um
niðurstöður þessar.
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Spurning átta snéri að því hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru um
sýnileika Verklagsins á vinnustað sínum. 255 þátttakenda svöruðu spurningunni en 16
gerðu það ekki, svarhlutfallið var því 94%.
Tafla 8. Sýnileiki verklags á vinnustað.
Mjög/frekar
sammála
Í leikskóla
19.7%
36
Í grunnskóla
69.9%
128
Í framhaldsskóla 0.5%
1
Við íþróttastarf 6.6%
12
Við skátastarf
2.2%
4

Hvorki sammála
né ósammála
6.5%
2
80.6%
25
0.0%
0
12.9%
4
0.0%
0

Mjög/frekar
ósammála
13.3%
4
73.3%
22
0.0%
0
6.7%
2
3.3%
1

Vil ekki
svara
9.1%
63.6%
0.0%
0.0%
9.1%

Samtals
1
7
0
0
1

43
182
1
18
6

Annarsstaðar/
vil ekki svara
Samtals

1.1%

2

0.0%

0

3.3%

1

18.2%

2

5

71.8%

183

12.2%

31

11.8%

30

4.3%

11

255

Flestir svarenda, 71.8% eða 183 þátttakendur voru mjög eða frekar sammála því að
Verklagið væri sýnilegt á vinnustað þeirra líkt og tafla 8 sýnir. 11.8% svarenda eða 30
þátttakendur voru frekar eða mjög ósammála því að Verklagið væri sýnilegt á þeirra
vinnustað. Þar af voru 73.3% sem störfuðu innan grunnskóla og 13.3% sem störfuðu í
leikskóla. Frekari niðurstöður um sýnileika verklagsins má sjá í töflu 8.
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Í spurningu níu var spurt hversu vel eða illa þátttakendur þekktu Verklagið.
Svarendur voru 256 en 15 svöruðu ekki spurningunni, svarhlutfallið var því 94.5%.
Tafla 9. Þekking starfsfólks á verklaginu.
Mjög/frekar
vel

Hvorki vel né
illa

Mjög/frekar
illa

Vil ekki
svara

Samtals

Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara

18.3%
71.6%
0.0%
5.9%
2.4%
1.8%

31
121
0
10
4
3

12.5%
76.4%
1.4%
8.3%
1.4%
0.0%

9
55
1
6
1
0

18.2%
54.5%
0.0%
18.2%
9.1%
0.0%

2
6
0
2
1
0

25.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%

1
1
0
0
0
2

43
183
1
18
6
5

Samtals

66.0%

169

28.1%

72

4.3%

11

1.6%

4

256

Flestir svarenda eða 66% telja sig þekkja Verklagið frekar eða mjög vel, það eru 169
þátttakendur líkt og sjá má í töflu 9. Þar af voru flestir eða 71.6% að starfa í grunnskóla
og næst flestir eða 18.3% svarenda að starfa í leikskóla. 4.3% svarenda eða 11
þátttakendur töldu sig þekkja Verklagið frekar eða mjög illa og voru flestir þeirra eða
54.5% að starfa í grunnskóla en næst flestir eða 18.2% þeirra starfa í leikskóla annars
vegar og 18.2% við íþróttastarf hins vegar. Nánari upplýsingar um þekkingu þátttakenda
á Verklaginu er að finna í töflu 9.
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir starfi eftir Verklaginu ef upp komi grunur um
ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna. Svarendur voru 251 en 20 svöruðu ekki
spurningunni, var svarhlutfallið því 92.6%.
Tafla 10. Starfa starfsmenn eftir Verklaginu?
Oft/alltaf

Stundum

Sjaldan eða aldrei

Vil ekki svara

Samtals

Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara

16.8%
72.1%
0.0%
7.6%
2.0%
1.5%

33
142
0
15
4
3

16.7%
58.3%
8.3%
8.3%
8.3%
0.0%

2
7
1
1
1
0

0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0
6
0
0
0
0

22.2%
63.9%
0.0%
5.6%
2.8%
5.6%

8
23
0
2
1
2

43
178
1
18
6
5

Samtals

78.5%

197

4.8%

12

2.4%

6

14.3%

36

251

Flestir svarendur eða 78.5% telja sig starfa oft eða alltaf eftir Verklaginu ef upp komi
grunur um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna, það eru 197 þátttakendur líkt og
sjá má á töflu 10. Þar af eru 72.1% sem starfa í grunnskólum og 16.8% sem starfa í
leikskólum. Þeir sem telja sig sjaldan eða aldrei starfa eftir Verklaginu ef upp komi
grunur um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna eru 6 þátttakendur eða 2.4%
svarenda og starfa þeir allir innan grunnskóla. 14.3% eða 36 þátttakendur völdu liðinn
„vil ekki svara“. Telur höfundur útskýringuna á þessum fljölda sem valdi þennan lið vera
sú, að svarendum bauðst ekki að velja svarmöguleikann „á ekki við“. Má því telja að þeir
sem ekki hafi þurft að nota Verklagið, hafi því kosið að velja svarliðinn „vil ekki svara“ í
stað þess að taka afstöðu eða sleppa því að svara spurningunni. Frekari niðurstöður má
sjá í töflu 10.
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Spurning 11 snéri að því hversu vel eða illa þátttakendum reyndist að vinna eftir
Verklaginu. 250 þátttakendur svöruðu spurningunni en 21 svöruðu ekki, svarhlutfallið
var því 92.3%.
Tafla 11. Hvernig reynist verklagið?
Frekar/mjög
vel
Í leikskóla
17.5% 30
Í grunnskóla
72.5% 124
Í framhaldsskóla 0.0%
0
Við íþróttastarf 7.0%
12
Við skátastarf
1.8%
3
Annarsstaðar/
1.2%
2
vil ekki svara
Samtals
68.4% 171

Hvorki vel
né illa
13.9% 5
69.4% 25
0.0%
0
11.1% 4
2.8%
1
2.8%
1

Frekar/mjög
illa
0.0%
0
100.0% 2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0

22.0%
61.0%
2.4%
4.9%
4.9%
4.9%

9
25
1
2
2
2

44
176
1
18
6
5

14.4% 36

0.8%

16.4% 41

250

2

Vil ekki svara

Samtals

Verklagið hefur reynst flestum eða 68.4% svarenda frekar eða mjög vel, það eru 171
þátttakendur. Þar af eru 72.5% að starfa í grunnskóla. Einungis 0.8% svarenda telja að
Verklagið hafi reynst þeim frekar eða mjög illa, það eru tveir þátttakendur og starfa þeir
báðir innan grunnskóla. Í töflu 11 má sjá frekari upplýsingar hvernig Verklagið reynist
starfsfólki.
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Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir töldu Verklagið virka fyrir börn í Garðabæ
á skalanum mjög vel til mjög illa. Svarendur voru 253 og voru 18 sem svöruðu ekki
spurningunni, var því 93.4% svarhlutfall.
Tafla 12. Hvernig telja starfsmenn verklagið virka fyrir börn.
Frekar/mjög
vel
Í leikskóla
18.5% 33
Í grunnskóla
70.8% 126
Í framhaldsskóla 0.6%
1
Við íþróttastarf 6.7%
12
Við skátastarf
2.2%
4
Annarsstaðar/
1.1%
2
vil ekki svara
Samtals
70.4% 178

Hvorki vel
né illa
14.7% 5
70.6% 24
0.0%
0
8.8%
3
2.9%
1
2.9%
1

Frekar/mjög
illa
25.0% 1
75.0% 3
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

13.5%
70.3%
0.0%
8.1%
2.7%
5.4%

5
26
0
3
1
2

44
179
1
18
6
5

13.4% 34

1.6%

14.6% 37

253

4

Vil ekki svara

Samtals

Flestum svarendum, 178 þátttakendum eða 70.4% töldu Verklagið virka frekar eða
mjög vel fyrir börn í Garðabæ líkt og sést í töflu 12. Þar af stafa flestir eða 70.8% í
grunnskólum. Þá voru 13.4% svarenda eða 34 þátttakendur sem töldu Verklagið hvorki
virka vel né illa og störfuðu flestir þeirra eða 70.6% í grunnskólum. Fæstir svarendur eða
1.6% töldu Verklagið virka frekar eða mjög illa fyrir börn í Garðabæ, það eru fjórir
þátttakendur og störfuðu þeir í grunnskólum annars vegar og leikskólum hins vegar.
Frekari niðurstöður er hægt að sjá í töflu 12.
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Í spurningu 13 voru þátttakendur spurðir hversu vel eða illa þeir teldu Verklagið
virka sem vinnutæki fyrir þá starfsmenn Garðabæjar er starfa með börnum. 253 svöruðu
spurningunni en 18 svöruðu henni ekki, svarhlutfallið var því 93.4%.
Tafla 13. Verklagið sem vinnutæki.

Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara
Samtals

Frekar/mjög
vel
19.6% 36
71.7% 132
0.0%
0
5.4%
10
2.2%
4
1.1%
2

Hvorki vel
né illa
14.0% 6
16.1% 29
0.0%
0
33.3% 6
16.7% 1
20.0% 1

Frekar/mjög
illa
0.0%
0
100.0% 1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0

2.3%
10.0%
100.0%
11.1%
16.7%
40.0%

1
18
1
2
1
2

43
180
1
18
6
5

72.7% 184

17.0% 43

0.4%

9.9%

25

253

1

Vil ekki svara

Samtals

Lang flestum svarendum eða 72.7% þótti Verklagið virka frekar eða mjög vel sem
vinnutæki fyrir starfsmenn Garðabæjar sem starfa með börnum, það eru 184
þátttakendur líkt og má sjá í töflu 13. Þar af starfa flestir eða 71.7% í grunnskólum og
19.6% í leikskólum. 17% svarenda eða 43 þátttakendur töldu Verklagið hvorki virka vel
né illa sem vinnutæki starfsmanna er starfa með börnum í Garðabæ, flestir þeirra starfa
ýmist við íþróttastarf, við skátastarf eða í grunnskóla. Frekari niðurstöður má finna í
töflu 13.
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Spurt var hvernig þátttakendur töldu Verklagið virka fyrir þann aldursflokk sem þeir
störfuðu með. Svarendur voru 252 og voru 19 sem ekki svöruðu spurningunni,
svarhlutfallið var því 93.0%
Tafla 14. Gagn Verklagsins fyrir mismunandi aldurshópa.
Frekar/mjög
vel
Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara

18.1%
71.0%
0.5%
6.7%
2.6%
1.0%

35
137
1
13
5
2

Samtals

76.6% 193

Hvorki vel
né illa
18.8%
68.8%
0.0%
9.4%
3.1%
3.1%

6
22
0
3
0
1

12.7% 32

Frekar/mjög
illa

Vil ekki svara

Samtals

0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0
1
0
0
0
0

7.7%
73.1%
0.0%
7.7%
3.8%
7.7%

2
19
0
2
1
2

43
179
1
18
6
5

0.4%

1

10.3% 26

252

Þeim þátttakendum sem töldu Verklagið virka frekar eða mjög vel fyrir þann aldursflokk
sem þeir störfuðu með voru 193 eða 76.6% svarenda líkt og sjá má í töflu 14. Af þeim
voru flestir eða 71% sem starfa í grunnskóla, að meðtöldum tómstundaheimilum og
félagsmiðstöð og 18.1% þeirra starfa í leikskóla. 12.7% svarenda töldu Verklagið hvorki
virka vel né illa fyrir þann aldursflokk er þeir störfuðu með, það eru 32 þátttakendur. Þar
af voru flestir eða 68.8% að starfa innan grunnskóla og næst flestir eða 18.8% að starfa í
leikskóla. Frekari upplýsingar um niðurstöður þessarar spurningar má sjá í töflu 14.
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Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru að
Verklagið væri góður leiðarvísir um hvað gera skal, ef upp kemur grunur um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna. Svarendur voru 254 og 17 svöruðu ekki
spurningunni, svarhlutfallið var því 93.7%.
Tafla 15. Verklagið sem leiðarvísir.
Mjög/frekar
sammála
Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Við skátastarf
Annarsstaðar/
vil ekki svara
Samtals

19.3%
71.3%
0.0%
5.9%
2.5%
1.0%

39
144
0
12
5
2

79.5% 202

Hvorki sammála
né ósammála
6.9%
82.8%
0.0%
10.3%
0.0%
0.0%

2
24
0
3
0
0

11.4% 29

Mjög/frekar
ósammála
0.0%
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%

0
1
0
0
0
1

0.8% 2

Vil ekki
svara
14.3%
52.4%
4.8%
14.3%
4.8%
9.5%

Samtals

3
11
1
3
1
2

44
180
1
18
6
5

8.3% 21

254

Flestir þátttakendur eða 79.5% svarenda voru frekar eða mjög sammála því að Verklagið
væri góður leiðarvísir um hvað gera skal ef upp kemur grunur um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna, það eru 202 þátttakendur líkt og sjá má í töflu 15. Þar af starfa
flestir eða 71.3% í grunnskólum. Þá voru 29 þátttakendur eða 11.4% svarenda hvorki
sammála né ósammála því að Verklagið væri góður leiðarvísir um hvað gera skal ef upp
kemur grunur um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna. 82.8% þeirra starfa
innan grunnskóla og 10.3% starfa við íþróttastarf í Garðabæ.
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Að lokum voru þátttakendur spurðir hvort það væri eitthvað annað sem þeir
vildu bæta við könnunina eða koma á framfæri. Alls skráðu 34 svarendur athugasemdir
en aðeins 19 þeirra voru gild svör þar sem 15 svarendur höfðu skrifað „nei“ eða
„ekkert“. Athugasemdir svarenda voru bæði jákvæðar og neikvæðar og snéru þær að
hinum ýmsu þáttum tengdum Verklagi vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og
áhættuhegðunar barna, á einn eða annan hátt. Höfundur flokkaði því gild svör
þátttakenda í fjóra flokka; „ánægja með Verklagið“, „Verklagskynningu ábótavant“,
„ekki reynt á Verklagið“ og „gagnrýni á fjölskyldusvið Garðabæjar“. Hver flokkur fyrir sig
verður nú tekinn fyrir.

Ánægja með Verklagið
Tveir svarendur lýstu ánægju sinni af Verklaginu og sögðu það nýtast vel sem
hjálpartæki. Einn svarenda sagði:
„Mér finnst bara frábært að hafa þetta verklag til að fara eftir og geta kynnt fyrir
starfsfólki og foreldrum.“

Þá sagði annar svarandi:
Það hefur ekki reynt á þetta verklag hjá mér þar sem ég er fremur ný á staðnum en
ég á örugglega eftir að nýta mér það því það hefur skort. Það er mikill stuðningur að
hafa sýnilegt að verklag því málefnið er erfitt.

Verklagskynningu ábótavant
Þó nokkrir nefndu að þeim þótti kynningar á Verklaginu sjálfu ábótavant og að
símenntun væri nauðsynleg þar sem ekki væri nóg að sitja kynningu eða námskeið um
Verklagið aðeins einu sinni. Einn svarenda skrifaði:
Kynningin á verklaginu er aðeins skyldug einu sinni fyrir starfsmann. Það ætti að
vera skyldumæting í hvert sinn sem það er haldið, ekki bara til að hressa upp á
minnið heldur líka til að halda fólki upplýstu ef nýjar reglugerðir eða nýjar
upplýsingar koma í ljós. Einnig er það góður vettvangur til að ræða um atvik sem
maður er ekki viss um hvort ætti að tilkynna, eða til að leita ráða til að kljást við
vandamál á vinnustað þar sem börn sýna óæskilega hegðun.
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Annar skrifaði:
Það er mjög mikilvægt samhliða góðum verklagsreglum að vera einnig með
reglulegar og góðar kynningar á því hvernig ofbeldi og vanræksla birtast til þess að
starfsfólkið sé hæft um að meta hvenær og af hverju þau eigi að tilkynna. Annars
nýtast verklagsreglurnar ekki.

Þá skrifaði einn svarenda:
„Það þyrfti að vera betri kynning fyrir allt starfsfólk einu sinni að ári á vegum
bæjarins.“

Þá komu svarendur einnig með athugasemdir um að Verklagið hafði ekki verið kynnt
ásamt því að það væri ekki sýnilegt á vinnustaðnum. Einn svarenda skrifaði:
„Minnist þess ekki að verklagið hafi verið kynnt.“

Annar svarenda skrifaði:
„Það er erfitt að tala um verklagið þegar það er ekki sýnilegt á vinnustaðnum.
Leikskólinn fékk kynningu á Verklaginu en ég man ekki hvernig það er því er erfitt
að svara mörgum þessara spurninga.“

Ekki reynt á Verklagið
Töluverður fjöldi svarenda sögðust ekki hafa þurft að notast við Verklagið eða þekktu
það ekki nægilega vel og fannst því erfitt að svara nokkrum spurningum könnunarinnar.
Þá komu svarendur með athugasemdir varðandi valmöguleika í spurningum
könnunarinnar. Nefndu þeir að hægt hefði verið að bæta inn valmöguleikunum „á ekki
við“ eða „veit ekki“ á nokkrum stöðum. Einn svarandi skrifaði:
„Ég hef ekki þurft að tilkynna eða lent í því að vera með nemendur sem búa við
ofbeldi. Þess vegna svaraði ég tveimur spurningum vil ekki svara.“

Annar svarenda skrifaði:
„Á mínum vinnustað hafa ekki komið upp tilfelli þar sem ég hef þurft að nota
Verklagið, því svara ég "vil ekki svara" því það vantar svarmöguleikann "á ekki við".“

Þá skrifaði enn einn svarandi:
„Þekki Verklagið ekki nógu vel til að geta svarað þessum spurningum. Hefði mátt
bæta við "veit ekki" í stað vil ekki svara.“
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Gagnrýni á fjölskyldusvið Garðabæjar
Nokkuð var um að svarendur komu með athugasemdir á starfshætti fjölskyldusviðs
Garðabæjar. Einn svarenda skrifaði:
„Ástæðan fyrir því að ég tel verklagið ekki alltaf virka er undirmönnun hjá
félagssviði Garðabæjar.“

Annar skrifaði:
„Verklagið er flott á blaði en ég og samstarfsfólk hikum við að tilkynna þar sem
fjölskyldusvið annar illa verkefnum og vísar oft frá því sem sent er inn.“

Þá skrifaði þriðji svarandinn:
„Biðlisti er of langur og mögulega máttleysi í erfiðum tilfellum.“

Þá komu nokkrir svarenda með athugasemdir um framhald tilkynninga og að tilkynnandi
fengi litlar sem engar upplýsingar um farveg mála. Einn svarenda skrifaði:
„Maður kemur málinu í farveg en ég veit ekkert um framhaldið hvernig næsti tekur
á því og klárar málið.“

Annar svarandi skrifaði:
Finnst oft vanta að grunnskólinn/kennari barnsins fá að vita um framhaldið þegar
búið er að tilkynna. Þ.e.a.s. hvernig unnið er áfram með málið? Um leið og kennari
tilkynnir er stundum klippt á og maður veit ekki meira.....þangað til maður tilkynnir
kannski aftur.
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7.3 Samantekt niðurstaðna
Í þessum kafla verður farið yfir samantekt helstu niðurstaðna. Í upphafi var lagt upp
með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:


Hver eru viðhorf starfsmanna Garðabæjar til samræmds Verklags vegna gruns
um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna?



Hvað má bæta eða betur fara í tengslum við Verklag vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun barna?



Hefur fjöldi tilkynninga til barnaverndar í Garðabæ breyst eftir innleiðingu
Verklagsins vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna?

Þegar viðhorf starfsmanna Garðabæjar til Verklagsins vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu og áhættuhegðunar barna voru skoðuð kom í ljós að 78.5% svarenda telja sig
starfa oft eða alltaf eftir Verklaginu ef upp kemur grunur um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna. Þeim þátttakendum sem reyndist frekar eða mjög vel að starfa
eftir Verklaginu voru 68.4% svarenda. Þá voru 70.4% þátttakenda sem töldu Verklagið
virka frekar eða mjög vel fyrir börn í Garðabæ og 76.6% svarenda sem fannst Verklagið
henta aldursflokki sinna barna frekar eða mjög vel. Þeir þátttakendur sem töldu
Verklagið virka frekar eða mjög vel sem vinnutæki starfsmanna voru 72.7% og 79.5%
svarenda voru frekar eða mjög sammála því að Verklagið væri góður leiðarvísir ef upp
kæmi grunur um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna. Það er því ljóst að
flestum svarendum eða þrír af hverjum fjórum þátttakendum lýst vel á Verklagið sem
slíkt.
Þegar skoðað var hvað mætti bæta eða betur fara í tengslum við Verklag vegna
gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna kom í ljós að ekki höfðu allar
stofnanir og félög sem starfa með börnum í Garðabæ fengið námskeið um Verklagið. Þá
hafði sérstaklega vantað að fræða þriðja geirann nánar um Verklagið, það er að segja
starfsmenn

íþrótta-

og

tómstundafélaga

Garðabæjar.

Þá

hafa

starfsmenn

Fjölbrautaskólans í Garðabæ ekki enn setið námskeið um Verklagið ásamt dagforeldrum
í Garðabæ og starfsfólki Tónlistarskóla Garðabæjar. Af þeim sem tóku þátt í
spurningakönnuninni voru 30.5% svarenda sem töldu sig ekki hafa fengið kynningu á
Verklaginu.
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Þar af voru 32.1% svarenda að starfa innan þriðja geirans, svo sem í skáta-, íþróttastarfi
eða öðru félagastarfi. 8.7% þeirra sem töldu sig ekki hafa fengið kynningu störfuðu í
framhaldsskóla. Það sýnir að tveir af hverjum fimm starfsmönnum sem starfa með
börnum í Garðabæ hafa ekki fengið kennslu á Verklagi vegna gruns um ofbeldi,
vanrækslu og áhættuhegðun barna. Sýnileika Verklagsins er ábótavant en 24% svarenda
eru hvorki né, frekar eða mjög ósammála því að Verklagið sé sýnilegt á þeirra vinnustað.
Þá komu einnig athugasemdir um að erfitt væri að starfa eftir Verklaginu ef vantaði upp
á sýnileika þess. Einnig leiddu niðurstöður spurningakönnunarinnar í ljós að
þátttakendur telja ekki nóg að sitja námskeið um Verklagið einu sinni og leggja til að
námskeið séu haldin á ári hverju til upprifjunar meðal annars. Einnig sýndu niðurstöður
að starfsfólki í Garðabæ þykir mikilvægt að birtingarmyndir ofbeldis, vanrækslu og
áhættuhegðunar barna séu kynntar reglulega, svo að Verklagið og vinnuaðferðir nýtist
sem best.
Þegar fjöldi tilkynninga til barnaverndar í Garðabæ var skoðaður með tilkomu
Verklags vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna, árið 2015 og
kennslu á því árið 2016, kom í ljós að fjöldi þeirra jókst töluvert árið 2016. Frá árinu 2015
til ársins 2016 var 20.8% aukning á heildarfjölda tilkynninga til fjölskylduráðs
Garðabæjar, samanborið við 9.2% á landsvísu. Þá var 108.3% aukning á tilkynningum frá
grunnskólum bæjarins á ofantöldu tímabili ásamt 100% aukningu á tilkynningum frá
leikskólum bæjarins.
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8 Lokaorð og umræður
Það ætti ekki að koma neinum á óvart að fólk sem starfar með börnum beri, meðal
annarra, ábyrgð á velferð þeirra. Því er mikilvægt að sá hópur þekki vel skyldur sínar og
sé vel upplýstur um hvað gera skal ef upp komi grunur um hvers kyns ofbeldi, vanrækslu
eða áhættuhegðun barna (Ólöf Ásta Faretsveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).
Verkefnið Velferð barna í Garðabæ er heildstæð stefna í málaflokkunum jafnrétti,
kynheilbrigði og velferð sem gengur þvert á öll skólastig meðal skólastofnana og íþróttaog tómstundafélaga í Garðabæ (Ásta Sölvadóttir og Ágústa Guðmundsdóttir, 2013).
Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna, sem er hluti af
ofannefndri stefnu, gengur út á að allir starfsmenn er starfa með börnum í Garðabæ
starfi eftir samræmdu Verklagi ef grunur kviknar um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun. Leikskólar, skólar og íþrótta- og tómstundafélög í Garðabæ hafa því
sama Verklag og vinnuaðferðir til að starfa eftir, þó svo að hver og ein stofnun aðlagi
Verklagið að sínu starfi (Garðabær, 2015a).
Með Verklagi vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna er áhersla
lögð á mikilvægi þess að allir sem starfa með börnum standi saman við að gæta
hagsmuna barnanna og fylgjast með öryggi og velferð þeirra. Þetta tiltekna samræmda
Verklag er því að mati höfundar mikilvægt framtak sem getur gert starfsfólki auðveldara
fyrir í annars mjög erfiðum aðstæðum. Höfundur telur að álykta megi að aukning
heildarfjölda tilkynninga til fjölskylduráðs Garðabæjar frá árinu 2015 – 2016 megi tengja
tilkomu og kennslu Verklagsins. Það á einnig við um fjölda tilkynninga frá leik- og
grunnskólum til fjölskylduráðs Garðabæjar árið 2016 sem höfundur telur stafa af
námskeiðum sem haldin voru um Verklagið frá lok árs 2015 til byrjun árs 2016, en árið
2016 bárust jafnframt flestar tilkynningar frá leik- og grunnskólum á árunum 2013 –
2017. Það vakti þó einnig athygli höfundar hversu fáar tilkynningar berast í raun frá leikog grunnskólum til fjölskylduráðs Garðabæjar. Af heildarfjölda tilkynninga árið 2016
voru einungis 18,5%, frá leik- og grunnskólum bæjarins.
Verklagið er einskonar frumkvöðlastarf þar sem það á sér enga fyrirmynd og hefur,
að vitneskju höfundar, ekki verið reynt áður. Vegna þessa finnst höfundi mikilvægt að
vel sé haldið utan um Verklagið svo það verði fullreynt.
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Er þá möguleiki að það verði hvatning fyrir fleiri sveitarfélög að gera slíkt hið sama. Til
þess að tilburðir Verklagins sem og árangur þess fjari ekki út, leggur höfundur til að
haldin verði námskeið A og B, sem fyrst, handa þeim sem ekki hafa setið þau. Má þar
nefna dagforeldra, starfsfólk Tónlistarskóla Garðabæjar og Fjölbrautaskóla Garðabæjar,
sem og starfsfólk íþrótta- og tómstundafélaga bæjarins. Þá vill höfundur hvetja
starfsfólk leikskólans Sjálands að nýta sér þá fræðslu sem þau hafa fengið um Verklagið
og innleiða það í starfshætti sína.
Höfundur leggur því til og hvetur Garðabæ til þess að fjármagna kennslu á
Verklaginu fyrir dagforeldra, Fjölbrautaskólann og þriðja geirann, það er að segja
íþrótta- og tómstundafélög í Garðabæ. Auk þess að bjóða upp á símenntun á bæði
Verklaginu ásamt kynningu á birtingamyndum ofbeldis, vanrækslu og áhættuhegðun
barna, fyrir allt starfsfólk sem starfar með börnum í Garðabæ, til dæmis einu sinni á
skólaári.
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Viðaukar
Viðauki 1: Samþykki rannsóknar frá Garðabæ
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Viðauki 2: Kynningarbréf spurningakönnunar
Góðan dag,

Ég heiti Karítas Bjarkadóttir og er að vinna að BA-verkefni við Félagsráðgjafardeild í
Háskóla Íslands undir leiðsögn Elísabetar Karlsdóttur aðjúnkts. Ég ætla að fjalla um
verkefnið og stefnuna Velferð barna í Garðabæ ásamt því að rannsaka hvort einhver
breyting hafi átt sér stað eftir að samræmt Verklag vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu
eða áhættuhegðun barna var tekið í gildi. Það geri ég með því að senda út spurningalista
á netfang allra þeirra einstaklinga er starfa með börnum í Garðabæ. Ég myndi því meta
það mjög mikils ef þú gæfir þér fáeinar mínútur til þess að svara þeirri
spurningalistakönnun sem send verður út vegna þessa. Þó vil ég einnig benda þér á að
þér er ekki skylt að svara könnununni í heild né einstaka spurningum.

Spurningalistakönnunin verður ekki persónugreinanleg og verður fyllsta trúnaðar gætt í
hvívetna.

Með fyrirfram þökk,
Karítas Bjarkadóttir
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Viðauki 3: Spurningalistakönnun
1.
-

Hvar innan Garðabæjar starfar þú?
Í leikskóla
Í grunnskóla
Í framhaldsskóla
Við íþróttastarf
Á tómstundaheimili/frístundaheimili
Í félagsmiðsstöð
Við skátastarf
Í fræðslusetri
Annarsstaðar
Vil ekki svara

2. Velferð barna í Garðabæ er heildstæð og samræmd stefna innan Garðabæjar.
Verklag vegna gruns um vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun barna tilheyrir
henni. Hefur þú fengið kynningu á Verklaginu?
- Já
- Nei
- Ég veit ekki
- Vil ekki svara
3.
-

Hvaða kyn ert þú?
Kvenkyn
Karlkyn
Trans
Annað
Vil ekki svara

4.
-

Hver er aldur þinn?
17 ára eða yngri
18-25 ára
26-30 ára
31-40 ára
41-50 ára
51-60 ára
61-70 ára
71 eða eldri
Vil ekki svara

5.
-

Hversu lengi hefur þú starfað með börnum í Garðabæ?
1 ár eða minna
2-5 ár
6-10 ár
11-20 ár
20 ár eða lengur
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-

Vil ekki svara

6.
-

Hvaða menntun hefur þú lokið?
Grunnskólaprófi eða sambærilegu
Framhaldsnámi / iðnmenntun eða sambærilegu
Diplómunámi eða sambærilegu
BA eða BS prófi í háskóla eða sambærilegri gráðu
Meistaraprófi (MA, MS eða MBA)
Doktorsprófi
Annað
Ég hef ekki lokið menntun
Vil ekki svara

7. Vissir þú að samkvæmt lögum (16. og 17.gr Barnaverndalaga nr. 80/2002) ber
þér skylda til að tilkynna grun um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun
barna?
- Já
- Nei
- Ég veit ekki
- Vil ekki svara
8. Verklag vegna gruns um vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun barna var meðal
annars gefið út í formi veggspjalda (plakata), hversu sammála eða ósammála
ertu því að Verklagið sé sýnilegt á þínum vinnustað?
- Mjög sammála
- Frekar sammála
- Hvorki sammála né ósammála
- Frekar ósammála
- Mjög ósammála
- Vil ekki svara
9. Hversu vel eða illa þekkirðu Verklagið?
- Mjög vel
- Frekar vel
- Hvorki vel né illa
- Frekar illa
- Mjög illa
- Vil ekki svara
10. Starfar þú eftir Verklaginu þegar upp kemur grunur um ofbeldi, vanrækslu eða
áhættuhegðun barna?
- Alltaf
- Oft
- Stundum
- Sjaldan
- Aldrei
- Vil ekki svara
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11. Hversu vel eða illa reynist þér að vinna eftir Verklaginu?
- Mjög vel
- Frekar vel
- Hvorki vel né illa
- Frekar illa
- Mjög illa
- Vil ekki svara
12. Telur þú Verklagið virka vel eða illa fyrir börn í Garðabæ?
- Mjög vel
- Frekar vel
- Hvorki vel né illa
- Frekar illa
- Mjög illa
- Vil ekki svara
13. Telur þú Verklagið virka vel eða illa sem vinnutæki fyrir starfsmenn
Garðabæjar?
- Mjög vel
- Frekar vel
- Hvorki vel né illa
- Frekar illa
- Mjög illa
- Vil ekki svara
14. Telur þú Verklagið eiga vel eða illa við þann aldursflokk barna sem þú starfar
með?
- Mjög vel
- Frekar vel
- Hvorki vel né illa
- Frekar illa
- Mjög illa
- Vil ekki svara
15. Hversu sammála eða ósammála ertu því að Verklagið sé góður leiðarvísir um
hvað gera skal ef upp kemur grunur um vanrækslu, ofbeldi eða áhættuhegðun
barna?
- Mjög sammála
- Frekar sammála
- Hvorki sammála né ósammála
- Frekar ósammála
- Mjög ósammála
- Vil ekki svara
16. Að lokum, er eitthvað sem þú villt bæta við eða koma á framfæri?
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