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Útdráttur 

Áfallaáætlun fyrir leikskólann Dal er áætlun sem ætluð er að styðja við kennara skólans þegar 

hann stendur frammi fyrir því að þurfa að aðstoða einstakling, hvort sem er barn, foreldri 

barns eða samstarfsmaður, sem orðið hefur fyrir áfalli hvers konar. Fyrst er greinagerð sem 

segir frá nauðsyn þess að hafa áætlun sem þessa til reiðu á leikskólanum, þá kemur áætlunin 

sjálf og að lokum kemur bækningur sem ber heitið Fyrsta hjálp en hann á að vera handhægur 

bæklingur sem auðvelt er að leita í komi upp slys á leikskólanum. Í áætluninni er farið yfir 

helstu einkenni áfalla og leiðir við að styðja við þann sem fyrir áfallinu verður. 
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Inngangur 

 

Þegar kom að því að velja mér efni fyrir lokaritgerð í B.Ed. námi mínu í 

leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands varð áfallaáætlun fyrir leikskólann Dal fyrir 

valinu. Ástæðan fyrir því er sú að í Dal var ekki til áfallaáætlun og þykir mér nauðsynlegt að 

allir skólar hafi eina slíka til að leita í. Í Dal eru tæplega 100 börn og þeim fylgja foreldrar 

og/eða systkini í skólann á hverjum degi. Þar vinna um 30 starfsmenn þannig að það eru ekki 

fáir sem koma að leikskólanum á hverjum degi. Starfsmennirnir leggja sig fram við að sinna 

börnunum vel í blíðu og stríðu. Þeir leggja sig líka fram við að vera stuðningur við hvern 

annan. Í litlu samfélagi eins og leikskóla eru tengsl gjarna náin milli barna og starfsmanna 

annars vegar og foreldra og starfsmanna hins vegar og þar sem við vinnum náið saman verða 

tengsl milli starfsmanna líka gjarnan sterk. Starfsmenn kynnist fjölskyldum barnanna vel á 

meðan dvöl þeirra í leikskóla stendur en börnin eru á leikskólanum í allt að 5 ár.  

Í Dal er aðaláhersla lögð á samskipti með kenningum Berit Bae um viðurkennandi samskipti 

og John Dewey „learning by doing“ að leiðarljósi, ásamt því sem unnið er eftir uppeldisfræði 

dauðu músarinnar. Þessar kenningar leggja áherslu á að áhugahvöt barnsins sé höfð að 

leiðarljósi í uppeldisstarfinu sem og að einstaklingar virði tilfinningar hvors annars og 

skoðanir. Þessi atriði skipta höfuðmáli þegar unnið er með barn sem orðið hefur fyrir áfalli og 

þarf tíma og rúm til að vinna sig út úr því. 

Lífið er ekki alltaf dans á rósum og þegar eitthvað kemur fyrir snertir það okkur öll. Ef barn í 

leikskólanum á um sárt að binda viljum við gera okkar besta til að sinna því en við þurfum að 

vita hvernig best er að standa að því, ætlum við að gera það rétt.  Áfallaáætlunin innifelur 

útlistanir á því hvers konar áföll geta komið upp innan leikskólans. Áföll geta haft allskyns 

ófyrirsjáanlegar hegðunarbreytingar í för með sér hjá barni, sumt af þeim eru eitthvað sem 

tengist áfallinu en annað mundum við ekki endilega tengja við það. Áfallaáætlunin er ætluð 

sem handbók sem hægt er að leita í komi upp tilvik hjá barni eða fjöskyldu þess eða 

starfsmanni. Handbók sem þessi er aldrei tæmandi en er ætlað að vísa veginn þegar tekist er á 

við áfall sem tengist leikskólanum og þeim sem þar starfa.  

Við vinnu áfallaáætlunarinnar fannst mér mikilvægt að vinna líka handhæga 

skyndihjálparbók, „Fyrsta hjálp“, sem hægt væri að hafa tiltæka t.d. á hverri deild og  í 

fataherbergi, á stöðum þar sem fljótlegt væri að nálgast hana.  Í henni er að finna upplýsingar 

um það hvernig bregðast eigi við slysum sem geta átt sér stað í leikskólanum, allt frá smá 
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skeinum upp í alvarlegri slys. Hverri „Fyrstu hjálpar“ bók á að fylgja vasi með rauðum 

þvottapoki. Rauði þvottapokinn er ætlaður til notkunar þegar stoppa á blæðingu eða þegar 

þerra á sár. Ástæðan fyrir því að hafa þvottapokann rauðan er sú að börnum bregður oft þegar 

þau sjá blóð og sé þvottapokinn rauður er blóðið ekki eins áberandi.  

Áfallaáætluninni fylgir einnig rýmingaráætlun en hún er ætluð sem leiðarvísir um það hvernig 

eigi að rýma leikskólann þegar upp kemur t.d. eldur. Hver starfsmaður á sitt hlutverk í 

rýmingaráætlun og fyrir utan leikskólann höfum við komið okkur saman um svæði sem allir 

eiga að hittast á þurfi að rýma húsið. Hver og einn starfsmaður ber ábyrgð á sínu hlutverki og 

þarf að kunna það vel.  

Þegar barn slasast á leikskólanum þarf að skrá það á þar til gerð slysaskráningarblöð. Þau eru 

geymd í möppu á skrifstofu leikskólastjóra, merkt „Slysaskráning“ og skulu fyllt út eftir bestu 

getu. Sá starfsmaður sem verður vitni að slysinu eða kemur fyrstur að fyllir skráningarblaðið 

út, foreldrar/forráðamenn barnsins og leikskólastjóri skrifa svo undir til staðfestingar þess að 

hafa lesið yfir skýrsluna. Þegar hringt er á sjúkrabíl kemur lögreglan alltaf með. Þó að 

lögreglan fylli út lögregluskýrslu skal samt sem áður gera slysaskráningarskýrslu. Komi upp 

slys sem er í alvarlegri kantinum en ekki telst nauðsynlegt að kalla til sjúkrabíl skal lögregla 

samt sem áður kölluð til til að gera lögregluskýrslu. 

 

Áfallaáætlun Dals 

Leikskólinn Dalur tók til starfa 11. maí 1998. Dalur er fjögurra deilda leikskóli og þar dvelja 

94 börn á aldrinum 1-6 ára. Megináhersla er lögð á gæði í samskiptum og lögð er áhersla á að 

vandað sé til allra samskipta innan leikskólans.  

Með því að umgangast aðra læra börn undirstöðuatriði í samskiptum, þroska félagsfærni sína 

og sjálfsmynd. Samskipti eru lærð, fyrst og fremst af reynslu og upplifunum. Virðing og 

umhyggja í samskiptum skipta sköpum. Jákvætt viðhorf þarf að ríkja í öllum samskiptum við 

barnið og birtast í öllum þáttum uppeldisstarfsins.Barnið þarf að fá aðstoð til að setja orð á 

hugsanir sínar, tilfinningar og líðan og  til að vinna úr þeim áföllum sem þau kunna að verða 

fyrir.  

Börn tileinka sér þekkingu í gegnum leik, í samskiptum við aðra og umhverfi sitt. Þau þurfa 

að fá tækifæri til þess að kanna, skoða og handfjatla fjölbreyttan efnivið og það þarf að skapa 
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þeim góð uppeldisskilyrði. Þau þurfa að fá tækifæri til þess að gera mistök og læra af þeim, 

þau þurfa að upplifa öryggi, festu, hlýju, ást og vináttu en fyrst og fremst þurfa þau að fá 

tækifæri til að gera það sem þau hafa áhuga á. 

Einkunnarorð leikskólans eru virðing, ábyrgð og sjálfstæði.  Dalur leggur áherslu á að 

börnin læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum, tilfinningum og hlutum. Einnig er lögð 

áhersla á að þau læri að bera ábyrgð á sjálfum sér, vali sínu, gjörðum, orðum og hlutum. 

Síðast en ekki síst er lögð áhersla á sjálfstæði barnanna í vali, skoðunum, tjáningu og þeim er 

hjálpað til að gera hlutina sjálf. Grundvöllur starfsins er byggður á kenningum John Dewey 

„learning by doing“ og Berit Bae um viðurkennandi samskipti. Dalur vinnur einnig eftir 

uppeldisfræði dauðu músarinnar. 

John Dewey 

Hin fleygu orð John Dewey (1859-1952) „learning by doing“, að læra með því að framkvæma 

urðu einkunnarorð framfarastefnunnar, en markmið hennar eru að örva stigbundna þróun frá 

þroskastigi til þroskastigs allt til fullorðinsára. Til að ná þessu markmiði þarf að skapa barninu 

uppeldisumhverfi sem örvar þróunina á virkan hátt með hæfilega erfiðum viðfangsefnum. 

Dewey lagði áherslu á að virkja athafnaþörf barnsins og vekja áhuga þess. Hann taldi að 

barnið ætti að læra af eigin reynslu, virkni og áhuga og að skapa ætti lifandi tengsl milli 

skólans og samfélagsins. Uppeldi er ferli þar sem barnið þroskast í samspili við umhverfi sitt 

til að geta síðar meir tekið virkan þátt í samfélaginu. Námið fer fram í samspili við þekkingu 

þess á veröldinni í gegnum skynfærin. 

Dewey taldi að barnið ætti að vera í brennidepli og lagði höfuðáherslu á virðingu fyrir barninu 

og þörfum þess. Hann taldi barnið velja sér verkefni eftir þroska þess og áhugasviði. Hann leit 

á leikinn sem leið í átt til menntunar, barnið þurfi að fá að kanna umhverfi sitt, spyrja opinna 

spurninga, skoða allt sem er í kringum það og reyna sjálft að fást við verkefnin. Með því læri 

barnið að uppgötva og tengja saman hluti með skynjun og hugsun. 

Kenningar Dewey eru í samræmi við hugmyndir um heildtæka skólastefnu og blöndun 

fatlaðra og ófatlaðra. Hann kvað skýrt á að líta ætti á hvert barn sem einstakt og sá skólann 

fyrir sér sem lýðræðislegt samfélag þar sem hver einstaklingur leggur sitt af mörkum til 

samfélagsins.  



Áfallaáætlun Dals 

 

 

9 
 

Gunnar Ragnarsson heimspekingur skrifaði grein um John Dewey í Uppeldi og menntun árið 

1999. Þar segir hann frá því að hugmyndir Deweys hafi ekki átt upp á pallborðið á seinni 

hluta 19. aldar og langt fram á 20. öldina. Í þá daga áttu börn að sitja kyrr á skólabekk og 

hlusta á það sem kennarinn hafði fram að færa. Dewey taldi þetta ekki góða námsleið og vildi 

halda því fram að börnin lærðu best í gegnum verkþekkingu. Með því að fá að hjálpa til og 

taka þátt í því sem verið var að gera t.d. á heimilinu virkjuðu börnin áhuga sinn og þar með 

áttu þau auðveldara með að læra hvernig hlutirnir eru gerðir. „Það eru ekki innantóm orð að 

við lærum af reynslunni og af bókum eða orðum annarra aðeins þegar þau tengjast reynslu 

okkar.“ (Gunnar Ragnarsson, 1999, bls. 165).  Á undanförnum árum hefur hins vegar orðið 

vakning á hugmyndum Deweys og komið hafa út fjöldi bóka um kenningar hans og eru 

margir heimspekingar, bæði bandarískir og evrópskir farnir að viðurkenna það sem 

grundvallarheimspeki Deweys stendur fyrir, það er að segja verkhyggjunni. 

Berit Bae 

Berit Bae er norskur fræðimaður sem gert hefur athuganir á samskiptum barna og fullorðinna 

í leikskólum og hún byggir sínar kenningar á þeim. Hún hefur skrifað mikið og fjallað um 

samskipti og mikilvægi þeirra hvað varðar þroska og telur að þegar um góð samskipti sé að 

ræða verði þau að fela í sér viðurkenningu. Hún telur mikilvægt að allir hafi rétt til að njóta 

eigin reynslu, upplifana, hugsana og gjörða.  

Viðurkenning er ein að grunnþörfum mannsins, hún felur í sér upplifun á því að hver 

einstaklingur sé sérstakur og hafi rétt til eigin reynslu og upplifana og að hver og einn hafi rétt 

á sínum eigin sjónarmiðum. Viðurkenning er ekki það sama og hrós. Viðurkennandi samskipti 

felast í því að hinn fullorðni sýni fyrirhöfn og árangri barnsins jákvæð viðbrögð. 

Viðurkenningin fær barnið til þess að gera það sem er rétt fyrir það sjálft en ekki til þess að 

þóknast þeim sem hefur valdið. Kennari á ekki alltaf að stjórna samskiptum heldur gefa 

barninu tækifæri til að ráða ferðinni. 

Skólanámsskrá leikskólans Dals segir frá fjórum þáttum sem Berit Bae setur fram sem 

skilyrði fyrir því að um viðurkennandi samskipti geti verið að ræða milli fullorðins og barns: 

1. Skilningur – á fyrirætlun barns og hvernig það upplifir sjálft sig og aðstæður sínar. 

Þannig getur hinn fullorðni aðskilið eigin upplifanir frá upplifunum barnsins. 
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2. Staðfesting – þar sem samskipti byggjast á hlustun og barnið upplifir að það hafi rétt 

til eigin upplifana, hugsana og tilfinninga. Hinn fullorðni gefur barni tækifæri til að 

íhuga hvað það vill læra, tileinka sér og máta við eigin tilfinningar. 

3. Opinn hugur – að geta sett sig í spor barnsins og fyrirætlanir þess í stað þess að nota 

vald hins fullorðna til að skilgreina hvað samskiptin fela í sér. Þannig gæti hinn 

fullorðni snúið samskiptunum í þá átt sem sá fullorðni telur að sé rétt. 

4. Sjálfsíhugun og afmörkun – að geta greint milli eigin og annarra upplifana og 

tilfinninga. 

(Skólanámsskrá leikskólans Dals) 

 

Uppeldisfræði dauðu músarinnar 

Sænskur leikskólakennari Mats Granath segir frá Uppeldisfræði dauðu músarinnar í grein 

sinni í Debatt serien for barnehagefolk.  Hún var búin aðskipuleggja gönguferð í skóginn í 

tengslum við þemað haustið og þegar komið var inn í skóginn sáu börnin dauða mús á 

stígnum, skipulag kennarans gufaði upp því músin átti hug barnanna. 

Oft heillast börn af hlutum sem við hin fullorðnu eigum erfitt með að skilja að séu 

áhugaverðir og þau gera ekki alltaf það sem við álítum að þau eigi að gera. Það er mikilvægt 

að líta á muninn á því sem er skipulagt og því sem er óskipulagt. Það þarf skipulag en það má 

ekki vera það stíft að ekki sé hægt að bregða út af því. Hinn fullorðni leggur línurnar sem 

skapar möguleikana og það byggir á því að vera meðvitaður um hvað barnið upplifir hér og 

nú. Það er mikilvægt að í hinni skipulögðu starfsemi sé stoppað af og til og þeim dauðu 

músum sem verða á vegi okkar séu veitt athygli. Grípum tækifærið þegar það gefst og nýtum 

það. 

 

Uppeldisfræði dauðu músarinnar snýst um viðhorf okkar til fólks í kringum okkur, hvort sem 

er barna eða fullorðinna. Sýnum almennan áhuga á lífinu, verum forvitin og þorum að standa  

andspænis því óþekkta, ókannaða og förum á ystu nöf með börnunum að kanna heiminn. 
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Áföll 

Áföll eru eins margvísleg og þau eru mörg. Einstaklingar eru líka eins margvíslegir og þeir 

eru margir. Enginn getur sett sig í spor annars þegar áfall er annars vegar, þó að einhver hafi 

upplifað áfall af svipuðum toga og annar lendir í geta viðbrögð verið mjög mismunandi. Þegar 

maður stendur frammi fyrir einstaklingi sem lent hefur í áfalli er mikilvægt að sá einstaklingur 

upplifi stuðning og að ekki sé gert lítið úr upplifun áfallsins. 

Áföll eru af ýmsum toga. Sem dæmi um áföll má nefna skilnað, alvarleg veikindi, slys, 

dauðsfall, atvinnumissi, misnotkun, ofbeldi, einelti, flutning, fæðing systkina og 

náttúruhamfarir. Johan Cullberg notar orðið „kreppa“  um áföll sem verða í lífi fólks. Orðið 

kreppa merkir að þegar aðstæður einstaklings eru komnar í þá stöðu að allt sem hann hefur 

lært á lífsleiðinni og getað notað fram til þessa, hjálpa honum ekki við að ná tökum á 

kringumstæðunum þannig að hann skilji og ráði við þær. (Cullberg, 1978 bls. 14; Gunnar 

Finnbogason, 1998 bls. 4). Allir varnarhættir sem undir venjulegum kringumstæðum leysa 

vandamálin virka ekki í kreppu, vandamálin eru einstaklingnum ofviða. 

Margir fræðimenn hafa túlkað sínar meiningar á sorginni og þegar sú túlkun er skoðuð kemur 

í ljós að þeir eru allir sammála um að sorg er sársauki sem verður til vegna missis. Hún birtist 

í ýmsum myndum og getur tekið á sig sjúklegar myndir ”...en sorg er ekki sjúkdómur” (Karl 

Sigurbjörnsson, 1990:3) 

 

Áfallaráð 

Í Dal er áfallaráð og í því sitja aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og einn deildarstjóri. 

Markmið áfallaráðs er að hægt sé að leita til ákveðinna starfsmanna ef áfall dynur yfir, að 

ákveðinn starfsmaður stýri/viti hvernig bregðast eigi við áfallinu og kynni fyrir öðrum 

starfsmönnum hvaða viðbrögð skuli sýna við áföll. 

Hlutverk ráðsins er að hlúa að börnum og starfsfólki sem orðið hafa fyrir áföllum og kynna 

sér  hugsanleg einkenni sem börn sýna við sorg.  

Það skiptir máli hvernig áfallið er því um getur verið að ræða áfall hjá barni og/eða foreldrum 

þess eða starfsmanni. Áfallið getur líka verið vegna utanaðkomandi aðstæðna s.s. bruna. 

Áfallaráð gerir áætlanir um viðbrögðum við ólíkum aðstæðum s.s. slysum á skólalóðinni, 
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viðbrögðum við skilnaði foreldra ofl. Áfallaráð sér um að kynna áætlanir fyrir starfsfólki 

leikskólans og sjá til þess að starfsfólk fái reglulega skyndihjálpakennslu. 

 

Áfallahjálp 

Það er mikilvægt fyrir alla vinnustaði að setja upp áætlun um það hvernig bregðast megi við 

áföllum innan fyrirtækisins, þetta á ekki síst við um skóla. Í hverjum skóla eru fjölmargir 

ólíkir einstaklingar, börn, unglingar og fullorðnir sem saman mynda samfélag. Sumir skólar 

eru stórir og aðrir eru litlir og það má segja að eftir því sem skólinn er minni, þeim mun 

þéttara er samfélagið. Hver einstaklingur í skólanum tilheyrir öðru samfélagi s.s. fjölskyldu, 

vinahópi, íþróttafélagi o.s.frv. Þegar einstaklingur innan skólans verður fyrir áfalli verður 

samfélag skólans oft vart við það. Það fer að sjálfsögðu eftir einstaklingnum og því hvaða 

áhrif áfallið hefur á hann. Samfélagið í skólanum þarf að vera undirbúið undir hverskonar 

áföll til þess að geta stutt við bakið á einstaklingi sem verður fyrir áfalli. 

Hvers vegna er mikilvægt að gera áfallaáætlun fyrir leikskóla? Fyrir fáeinum árum var lítið 

hugsað út í líðan nemenda í kjölfar áfalla sem þau höfðu orðið fyrir. Smám saman hefur sem 

betur fer orðið vakning hvað þetta varðar og æ fleiri skólar setja upp áætlun um það hvernig 

skuli styðja við bakið á þeim nemendum sem verða fyrir áfalli. Kennarar geta þurft að hafa 

hröð viðbrögð þegar sinna þarf nemanda sem orðið hefur fyrir áfalli. Þá er gott að geta flett 

upp í áfallaáætlun til að sjá hvað best sé að segja eða gera fyrir nemandann eða veita 

áfallahjálp. Hildur Helgadóttir og félagar lýsa áfallahjálp sem tímabundnu inngripi til að hafa 

skjót áhrif á þolendur áfalla til varnar áfallahugsýki. Þau telja einnig að þegar veitt er 

áfallahjálp þá felist í því meðal annars að vera til staðar, til reiðu og hlusta. Einnig þarf að 

tryggja öryggi og að vinna markvisst og kerfisbundið að því að einstaklingurinn fái tækifæri 

til þess að orða hugsanir sínar, tilfinningar og viðbrögð. Dyregrov og Hillgaard leggja áherslu 

á að viðmót þess sem veitir áfallahjálp einkennist af öryggi, umhyggju og virðingu. Barn sem 

orðið hefur fyrir áfalli verður oft óöruggt og kvíðið og þarf á umhyggju og öryggi að halda. 

Terr gerði langtímarannsókn (Terr. 1983) þar sem hann tók viðtöl við 25 börn sem höfðu öll 

verið í skólabíl sem var rænt. Fjórum árum seinna þjáðust flest þeirra enn af vanlíðan vegna 

áfallsins. Terr (1988) komst að þeirri niðurstöðu að alvarlegir atburðir kalla fram varanlega 

sjónræna mynd. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að atferlisgeymd kemur fram hjá mjög 
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ungum börnum sem orðið hafa fyrir áfalli og getur komið fram í hugann langt fram eftir aldri. 

Áföll hafa bæði langtíma- og skammtímaáhrif. Dyregrov (1997) telur að barn sem verður fyrir 

áfalli sýni ákveðin eðlileg viðbrögð sem sýni að  taugakerfi líkamans þurfi tíma til að vinna úr 

því sem hefur gerst. Hann telur að áfall valdi breytingum á randkerfi heilans (limbic system) 

sem framkalla áfallaviðbrögð. 

Knutsdotter Olofsson (1992) telur að þykjustu og hlutverkaleikur gefi barni einna mesta 

möguleika á að vinna úr tilfinningatengdum upplifunum sem þau verða fyrir, hvort sem þær 

séu jákvæðar eða neikvæðar, jafnt gleði og sorg. Í gegnum leikinn geti barnið lært að höndla 

eigin tilfinningar og viðbrögð og náð stjórn á hræðslu og reiði. Barnið getur leikið atburðinn 

aftur og aftur, prófað og túlkað innan öruggus ramma leiksins. Í leik vinnur barn úr og 

endurvinnur reynslu sína, það sé jafn eðlilegt fyrir barni að leika jarðaför eða sjúkrahúsdvöl ef 

það hefur reynslu af slíkum upplifunum eins og að leika mömmu, pabba, hund eða barn. 

Knutsdotter Olofsson (1991) bendir einnig á að leikurinn sé mikilvægt tjáningarform barns og 

hafi lækningargildi. Barn geti sigrast á erfiðleikum sínum með því að endurtaka það í leik sem 

veldur því kvíða eða vonbrigðum. Af þessu má sjá að leikskólinn sé kjörinn vettvangur til að 

sinna áfallahjálp fyrir börn, þar sem leikurinn er í fyrirrúmi og mikil áhersla er lögð á að 

börnin læri í gegnum leik. 

Dregrov telur að eftirfarandi atriði þurfi að hafa í huga við áfallahjálp: 

 Opin, hreinskilin og einlæg tjáskipti 

 Barnið fái vitneskju um staðreyndir, hvað hafi gerst, hvernig það gerðist, og hvað 

muni trúlega gerast. 

 Að barnið fái útskýringar miðað við aldur og þroska, ekki sé farið út í fræðilegar 

skýringar heldur einfaldar og skýrar útskýringar. 

 Að forðast myndlíkingar s.s. að hinn látni sé sofandi eða hafi farið í ferð 

 Forðast að nota líkingarmál s.s. ég skil hvernig þér líður, tíminn læknar öll sár, við 

skulum vera glöð að vera lifandi. Nota frekar opin og einlæg tjáskipti. 

Við dauðsfall ætti hinn fullorðni ekki að dylja tilfinningar sínar og ætti að útskýra fyrir 

barninu algeng viðbrögð fullorðinna. Sá fullorðni þarf að gefa sér tíma til að styðja og hlusta á 

barnið, það þarf að fá tækifæri til þess að spyrja og eiga samræður um það sem gerðist. 
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Gefa þarf barninu forsendur til að taka á lífinu eins og það er, en ekki eins og við vildum hafa 

það. Börn eru opin og spyrja um margt, foreldrar geta ekki alltaf svarað spurningum varðandi 

líf og dauða. Foreldrar mega ekki loka á tilfinningar heldur leyfa barninu/börnunum að 

upplifa tilfinningar foreldranna án þess þó að taka ábyrgð á þeim, barnið ber ekki ábyrgð á 

foreldrinu. Barnið þarf að fá að finna að það sé í lagi þó að því líði öðruvísi en t.d. 

foreldrunum og að það sé leyfilegt að leika sér þó að foreldrarnir gráti. Uppeldi felur í sér að 

koma barni til manns og færa þeim það veganesti sem mun veita þeim farsæld og hamingju. 

Það hlýtur að fela í sér að foreldrarnir þurfi að gefa mikið af sér í uppeldinu, ekki bara um 

efnahagsleg gæði og gildi heldur líka vitsmunalega og tilfinningalega og hafa tíma til að sinna 

uppeldinu. Barn getur gefið okkur mikið ef við gefum því forsendur og tækifæri til þess. 

Einhver verður að segja hvað má og hvað má ekki og það verður að vera ábyrg manneskja 

sem veit að hún á ekki öll svör við spurningum um líf og dauða – manneskja sem hlustar. 

Það er engin töfralausn til þegar barni er veitt áfallahjálp og margir þættir sem stuðla að og 

hafa áhrif á líðan barnsins. Þar telur Dyregrov 5 þætti helst skipta máli en þeir eru: 

1. Eðli áfallsins:  

a. Hversu náið er barnið þeim sem féll frá?  

b. Ef um hamfarir er að ræða, hefur barnið litla sem enga tengingu við svæðið býr 

barnið á svæðinu þekkir það vel til einhvers sem þar býr. 

2. Eðli barnsins: Barn með gott sjálfstraust og er í góðu jafnvægi, á auðvelt með að 

aðlaga sig nýjum aðstæðum og er félagslega sterkt á oftast auðveldara með að takast á 

við áfall. 

3. Eðli fjölskyldunnar: Barn sem verður fyrir áfalli leitar fyrst og fremst til fjölskyldu 

sinnar þegar það þarf á huggun að halda. Fái barnið ekki stuðning frá fjölskyldunni á 

það erfiðara með að takast á við áfallið heldur en barn sem á fjölskyldu sem er tilbúin 

að hlusta og veita þann stuðning sem barnið þarf. 

4. Stuðningur samfélagsins: Samfélög eru margbreytileg, hvernig samfélagi elst barnið 

upp í? Er náungakærleikur til staðar eða er samfélagið lokað? Býður 

heilbrigðisþjónustan upp á viðeigandi þjónustu fyrir barnið? 

5. Þroskabrautin: Það skiptir máli hversu gamalt barnið er þegar það verður fyrir áfalli og 

hvaða afleiðingar það hefur á það. Yngri börn geta farið að pissa undir, hanga utan í 

foreldri jafnvel vegna aðskilnaðarkvíða. Eldri börn sökkva sér ofan í áhugamál til að 
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forðast þær tilfinningar sem bærast í brjósti þeirra. Unglingar fá oft skerta sjálfsmynd 

og eiga erfitt með að tengjast tilfinningaböndum. (Dyregrov, A 1997:10-13) 

Knudsdotter Olofsson telur að hlutverkaleikur sé sá leikur sem gefur börnum hvað mest 

tækifæri til að vinna á tilfinningatengdum upplifunum, jafnt gleði og sorg. 

 

Skilnaður foreldra 

Fjölskyldur eru eins misjafnar og þær eru margar. Ekki búa öll börn við þann kost að alast upp 

hjá báðum foreldrum. Skilnaðartíðni á Íslandi er há eða um 50% og er skilnaður algengastur á 

fyrstu 4 árum sambúðar.  

Kjarnafjölskylda, með báða foreldra innanborðs hefur ekki endilega vinninginn fram yfir 

annað fyrirkomulag. Ef mikil streita er í sambandi foreldranna smitast það auðveldlega yfir á 

börnin og þeim líður illa. Börn sem búa við erfiðar aðstæður virðast vera verr sett en börn sem 

búa á heimili þar sem ríkir samvinna, ást og vinátta foreldra, þau virðast aðlagast best nýjum 

aðstæðum. 

Skilnaður dregur fram öflugar tilfinningar s.s. depurð, kvíða, ótta og reiði. Það er mjög 

persónubundið hvernig barn bregst við skilnaði foreldra. Það er margt sem hefur áhrif á líðan 

barnsins í skilnaðarferli t.d. hvort að skilnaður er heiftarlegur eða rólegur, hvort skilnaður 

tekur langan tíma eða ekki og hvernig hlúð er að barninu í gegnum skilnaðarferlið. 

Umbreytingarferlið er erfitt fyrir barnið og mikilvægt er að ekki séu átök á milli foreldranna. 

Ekki er hægt að hefja uppbyggingarstarf á meðan átök eru enn til staðar. 

 

Ef það foreldri sem fór vanrækir samskipti við barnið skapar það oft gífurlega vanlíðan hjá 

því og getur orðið til þess að tilfinningar þess í kjölfar skilnaðar verða sýnilegri. Mikilvægt er 

að báðir foreldrar styðji við tilfinningar þess. Barnið þarf að fá útskýringu á því að það sé 

hvorki ástæða né orsök skilnaðar foreldranna. Barnið þarf að fá fullvissu á því að báðir 

foreldrar elski það áfram, séu til staðar og að báðir foreldrar haldi áfram að gera þá hluti með 

barninu sem þeir gerðu áður s.s. sundferðir, gönguferðir og önnur samvera.  
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Lokaorð 

Í aðalnámsskrá leikskóla segir: „Ýmiss konar atburðir og erfiðleikar í lífi barns geta orðið því 

þungbærir og haft djúp áhrif á hegðun þess og líðan. Leikskólinn skal hjálpa barninu við að 

vinna bug á ótta sínum og öryggisleysi.“ (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999, bls. 18) 

 

Berit Bae leggur áheslu á það í kenningum sínum að virða tilfinningar annarra. Með því að 

virða barnið og tilfinningar þess er hægt að styðja það hvað best í gegnum áfall og sorgarferli. 

John Dewey leggur áheslu á það að barnið læri best í gegnum leik og fræðimenn eru sammála 

um það að hlutverkaleikur sé sá leikur sem henti einna best fyrir barn til að vinna sig út úr 

erfiðleikum hvers konar.  

 

Slys gera ekki boð á undan sér, hvers konar áfall getur hent hvar og hvenær sem er og ber 

leikskólakennurum að gera sitt besta í að styðja við bakið á nemanda sem verður fyrir áfalli. 

Eins og áður segir er leikskólinn lítið samfélag þar sem þeir sem að honum koma kynnast 

gjarna náið og verði einhver þeirra fyrir áfalli, snertir það samfélag skólans. Því er 

nauðsynlegt að vera með einhverskonar áætlun eða skipulag um það hvernig best er að bera 

sig að. Áfallaáætlun styrkir kennara skólans í að vinna með barn/starfsmann sem orðið hefur 

fyrir áfalli. Áfallaráð sér til þess að vel sé staðið að því að sinna einstaklingi sem verður fyrir 

áfalli og nýtir sér áfallaáætlun til stuðnings. 
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Neyðarnúmer: 

 

Lögregla, sjúkrabíll, slökkvilið  1-1-2 

Lögreglan í Kópavogi    444-1130 

Eitranir     543-2222 

 

Sóley Gyða Jörundsdóttir   840-2674 

Hanna María Ásgrímsdóttir   822-3776 

 

Leigubíll     588-5522 

Heilsugæslan Salahverfi   590-3900  

Lindakirkja     544-4477 

 Guðmundur Karl Brynjarsson 864-0554  

 Guðni Már Harðarson  694-7474 

o Sjá á heimasíðu kirkjunnar www.lindakirkja.is hvor þeirra er á vakt. 

Áfallaráð 

 ____________________  sími:__________ 

 ____________________  sími:__________   

 ____________________  sími:__________ 
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Barn og slys 

Ef slys ber að höndum í leikskólanum er mikilvægt að starfsmenn vinni saman og skipti með 

sér verkum. Starfsfólki ber að sækja skyndihjálparnámskeið og kynna sér bókina Slys á 

börnum 

Markmið: 

 Að hlúa samstundis að barninu 

 Að koma í veg fyrir hræðslu, óöryggi og mistök 

 Að vinna hratt og örugglega 

Verklag 

 Sá sem kemur að slysi tekur stjórn á slysstað, metur aðstæður og biður um hjálp ef 

þurfa þykir. Ef hann treystir sér ekki til þess fær hann annan til þess. 

 Ástand hins slasaða er kannað og viðbrögð ákveðin. 

 Allir verða að halda ró sinni 

 Ef um alvarlegt slys er að ræða skal hringja í 1-1-2 

 Sá sem stjórnar er hjá barninu allan tímann og fær aðstoð til að hringja í foreldra og ef 

þurfa þykir í sjúkrabíl. Aðstoðarmaðurinn veitir líka aðra hjálp sem þarf s.s. að ná í 

hrein þvottastykki og fjalægja þau sem eru skítug. Stjórnandinn sér um 

slysaskráningu. 

 Ef vafi er á því hvort slys er alvarlegt eða ekki skal frekar gera ráð fyrir því að það sé 

alvarlegt og gera ráðstafanir í samræmi við það. 

 Hinn slasaði þarf sálræna skyndihjálp, það þarf að ræða við hann, dreifa huganum, 

sýna jákvæðni og hrósa fyrir dugnað. 

 Þegar barn slasast í leikskólanum ber deildarstjóra eða leikskólastjóra að láta foreldra 

vita sem fyrst. Vandlega skal staðið að því að flytja foreldrum fréttir af slösuðu barni. 

 Sjá þarf til þess að hinn slasaði komist sem fyrst undir læknishendur. 

 Ef börn eða starfsfólk urðu vitni af slysinu þarf að hlúa að þeim, útskýra hvað gerst 

hefur og hvað gera þurfi fyrir hinn slasaða – veita þeim áfallahjálp.  

 Kalla þarf til lögreglu til að taka skýrslu ef um er að ræða höfuðhögg, meiriháttar 

brunaslys, beinbrot, tannáverkar, alvarlega augn- eða klemmuáverka (fingur í 

sundur) eða þegar um alvarlega áverka á innri líffæri er að ræða. 

 Starfsmaður skal í öllum tilfellum fylgja barninu á slysadeild til skýrslugerðar. 
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 Ef ekki næst í foreldri skal starfsmaður fylgja barni á slysadeild með sjúkrabíl eða 

leigubíl og er hjá barninu þar til foreldrar taka við. 

 Hafa skal meðferðis upplýsingar um barnið en þær eru að finna í ... sem finna má á 

öllum deildum 

 Leikskólastjóra skal tilkynnt um slysið sé hann ekki á staðnum. Ef um alvarlegt slys er 

að ræða skal láta leikskólafulltrúa vita. 

 Starfsmenn leikskólans skulu sækja skyndihjálparnámskeið á 2-3 ára fresti. 

 

Þegar veitt er andleg skyndihjálp skal sýna öryggi. Tilgangur andlegrar skyndihjálpar er að 

starfsmenn verði betur í stakk búnir til að veita börnum, foreldrum og samstarfsmönnum 

aðstoð í erfiðum aðstæðum sem upp koma innan og utan leikskólans. 

 

Foreldrar 

Þegar hringt er í foreldra til að tilkynna um slys á barni skal ávallt halda ró sinni. Mikilvægt  

er að byrja ekki á að segja foreldrum að barnið þeirra sé slasað því sé það gert heyrir foreldrið 

minnst af því sem sagt er eftir það. Lýsa skal því sem gerst hefur, foreldrar meta í samráði við 

leikskólakennarann hvað skuli gera nema ef um meiriháttar slys sé að ræða og barnið þurfi 

ótvírætt að fara á slysavarðstofu.  

 

Hafi barnið slasast það mikið að það þurfi að leggjast á spítala eða vera heima í einhverja 

daga er mikilvægt að leikskólastjóri eða deildarstjóri sé í sambandi við foreldra barnsins, fari í 

heimsókn og sýni umhyggju, hvernig svo sem viðbrögð foreldranna voru eftir slysið. 

 

Eftir slys 

 Eftir að barn hefur lent í eða orðið vitni af slysi þarf það að fá að heyra sannleikann 

um það sem gerðist og afleiðingar þess. Taka skal mið af þroska einstaklingsins þegar 

sagt er frá og varast að fara í of mikil smáatriði.  

 Börnin þurfa að fá að tala um það sem gerðist og þá þarf einhver að vera til staðar fyrir 

þau, hlusta og svara spurningum eftir bestu getu. 

 Segja þarf börnunum sem urðu vitni af slysinu frá hinum slasaða, hvert hafi verið farið 

með hann og að það sé verið að gera allt til að hjálpa honum. 

 Lesa bækur fyrir börnin þar sem upp koma slys og ræða tilfinningar út frá 

sögupersónunni 
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 Oft er gott að nota handbrúður í frásögnum og umræðum um atburðinn. Handbrúðan 

veitir oft öryggi bæði fyrir börnin og starfsfólkið. 

Mikilvægt er að yfirfara leikskólalóðina og þau leiktæki sem eru á lóðinni til að koma í veg 

fyrir slys. Sópa þarf lóðina og raka fallmöl undir rólum og klifurgrinudum. Yfirfara þarf 

einnig leikföng og annan búnað leikskólans og sjá til þess að sem minnst hætta sé á að börnin 

slasi sig. 
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Barn og skilnaður 

Markmið: 

 Að koma til móts við barn og foreldra þess í skilnaðarmálum 

Verklag: 

 Starfsmenn þurfa að vera í stakk búnir til að koma til móts við breyttar þarfir barns. 

 Vera vakandi yfir viðbrögðum barns við skilnað og gera sér grein fyrir áhrifum 

skilnaðar á barnið 

 Starfsfólk tekur ekki afstöðu til annars foreldris í skilnaðarmálum né taka þátt í 

skilnaði  með foreldrum. Hagur barnsins skal hafður í huga og leikskólinn skal vera 

griðarstaður barnsins þegar það upplifir skilnað foreldra. 

 Brýna fyrir foreldrum að láta vita um breytingar á högum barnsins í framhaldi af 

skilnaði. 

Barnið í kjölfar skilnaðar: 

 Börn geta sýnt afturhvarf í þroska s.s. farið að sjúga fingur eða gera eitthvað annað 

sem þau voru hætt að gera. Börnin leita í öryggi og það sem þeim áður var tamt. 

 Börn geta farið að eiga erfiðara með að skilja við foreldra þegar þau koma á 

leikskólann. Þau eru að upplifa að annað foreldrið sé flutt í burtu og verða jafnvel 

hrædd um að hitt yfirgefi sig líka. 

Barnið þarf að fá vissu fyrir því að það sé ekki ástæða skilnaðarins. Börnin kenna sér gjarna 

um þá stöðu sem upp er komin og geta fundið allskyns litlar sem þau tengja við skilnaðinn.  

Bækur sem hægt er að lána foreldrum, þær eru geymdar í fagbókahillunum í 

undirbúningsherberginu 

 Hvað nú eftir Hallfríði Ingimundardóttur 

 

Þegar leikskólakennari fær vitneskju um að foreldrar barns á leikskólanum séu að ganga í 

gegnum skilnað, þarf kennarinn að afla sér upplýsinga um það hjá foreldrum hver staða mála 

sé, hvað gert hafi verið fyrir barnið og hvernig barnið taki þessum breytingum. Kennarar 

leikskólans þurfa að vera vakandi yfir því hvort að barnið sýni einhverjar 

skapgerðarbreytingar, vera vakandi yfir því hvaða áhrif skilnaðurinn hefur á barnið og fylgjast 

með atferli og hegðun þess. Kennarinn þarf, í samvinnu við foreldra, að veita barninu öryggi 

og vera vakandi yfir tilfinningarlegri hegðun s.s. fara til baka í þroska, leita eftir öryggi, 

auknum hávaða og fyrirferð sem drengir gjarna sýna eða auknu ákalli á eftirtekt sem stúlkur 

gjarna leita eftir. Kennari þarf að koma á móts við þarfir barnsins frá grunni þó svo að hegðun 
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barnsins sé e.t.v. smábarnaleg eða erfið. Leikur er mikilvægur fyrir barn til að vinna úr 

tilfinningum sínum.  

 

Börn frá fæðingu til tveggja ára hafa ekki þroska til að gera sér grein fyrir aðstæðum. Mesta 

röskunin er þegar foreldrið á erfitt með að veita barninu tilfinningarlegt öryggi sökum 

vanlíðan. Þegar foreldrarnir jafna sig tilfinningalega fer barninu að líða betur. 

 

Tveggja til fimm ára börnin sem verða fyrir þeirri sáru reynslu að sjá á eftir því foreldri sem 

víkur af heimilinu. Um mjög alvarlegt áfall getur verið að ræða sem getur leitt til þess að barn 

missir getu til að treysta. Það upplifir gjarnan að það hafi verið yfirgefið af öðru foreldrinu og 

sú vitneskja að annað foreldrið hafi farið getur aukið á ótta barnsins við að missa hitt 

foreldrið. Barn getur lokað á tilfinningar sínar því þær eru einfaldlega of sárar fyrir barnið til 

að takast á við þær. Barnið verður oft kvíðið, vansælt, ergilegt og grætur mikið. Það á það 

einnig til að fara að suða ótæpilega. Barn á gjarna erfitt með að vera eitt, verður krefjandi og 

sækir stíft í öryggi og umhyggju. Börn geta átt það til að sýna afturhvarf í þroska, fara gjarnan 

að sýna hegðun sem þau hafa þroskast upp úr eins og t.d. að sjúga puttann eða taka upp aðra 

smábarnahegðun. Slík hegðun er eðlileg, þau eru að leita í öryggi. Viðbrögð barns við skilnað 

kemur oft fram í depurð, kvíða og ótta og það verður háðari því foreldri sem er á staðnum, 

það fer jafnvel að eiga erfitt með að kveðja foreldrið á leikskólanum þó svo að það hafi ekki 

verið vandamál fyrir. Það verður jafnvel kvíðið þegar það eru skilið eftir og passar upp á 

foreldrið sem eftir er, fyrst hitt foreldrið fór því ekki þetta? Það þarf á mikilli umhyggju og 

snertingu að halda. Drengir verða oft hávaðasamir og fyrirferðamiklir en stúlkur fara gjarna í 

að sýna fyrirmyndahegðun og leita þannig eftir viðurkenningu og athygli fullorðinna. 

 

Alla jafna hafa báðir foreldrar rétt á að fylgjast með framgöngu barnsins í leikskólanum eftir 

skilnað. Það foreldri sem barnið býr ekki hjá hefur rétt á að fá upplýsingar um barnið í 

leikskólanum og skal bjóða því foreldri í viðtöl sem annaðhvort með því foreldri sem barnið 

býr hjá eða einum og sér sem og viðburði á vegum skólans. 

Knudsdotter Olofsson telur að hlutverkaleikur sé sá leikur sem gefur börnum hvað mest 

tækifæri til að vinna á tilfinningatengdum upplifunum, jafnt gleði og sorg. 
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Ef barn týnist 

Ef upp kemur sú staða að barn finnist ekki skal þegar hafin leit af því. 

 

Markmið: 

 Að finna barnið. 

 Að allir viti hvað eigi að gera. 

Verklag: 

 Fara strax að leita. 

 Finna út hver sá barnið síðast og hvar. 

 Leita vel að barninu inni í leikskólanum, á leikskólalóðinni og í næsta nágrenni. 

 Kalla strax út leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra deildar barnsins 

og aðra þá sem vinna á deildinni, aðrar deildar senda starfsmann til að hugsa um börn 

deildar barnsins á meðan leit stendur. 

 Hringja í foreldra finnist barnið ekki innan 20-30 mínútna. 

 Hringja í alla þá sem barnið mögulega hefur getað farið til, vina eða ættingja. 

 Finnist barnið ekki innan 30 mínútna skal óska eftir aðstoð lögreglu. Síminn hjá 

lögreglunni í Kópavogi er 444-1130. 

 Ef barn týnist utan leikskólans skal STRAX haft samband við lögreglu. 
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Dauðsfall eða alvarleg veikindi 

Sú staða getur orðið að barn eða starfsfólk leikskólans verði fyrir einhverskonar áföllum 

og/eða sorg.  Við dauðsfall barns eða starfsmanns af leikskólanum skal alltaf leita eftir aðstoð 

sóknarprests fyrir starfsfólk, börn og foreldra.  

 

Leikskólastjóri tilkynnir aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjórum ef andlát hefur orðið og 

boðar áfallaráð til fundar. Deildarstjórar láta starfsmenn deildanna vita og 

aðstoðarleikskólastjóri lætur annað starfsfólk vita s.s. eldhússtarfsfólk og sérkennara. 

Áfallaráð og leikskólastjóri fara yfir það sem gera þarf áður en börn og starfsfólk mætir á 

leikskólann fyrsta daginn eftir áfallið. Bera skal aðgerðir leikskólans undir aðstandendur og 

hafa þá með í ráðum frá upphafi. 

 

Dauðsfall barns 

 Prenta út mynd af hinum látna og setja í ramma. Setja eina mynd í ramma inn á deild 

hins látna og á deild systkinis eða barns hins látna ef um það er að ræða. Einnig skal 

setja dúk, mynd og kertaljós inn á kaffistofu. 

 Leikskólastjóri, áfallaráð og deildarstjórar mæta kl. 7:30 fyrsta virka dag og hver 

deildarstjóri upplýsir foreldra á sinni deild, hringja á í þá foreldra sem ekki koma á 

leikskólann eða ekki næst í. Þannig er tryggt að allir foreldrar fái að vita um það sem 

gerst hefur. Tala skal við foreldrana á kaffistofu, skrifstofu eða í spilastofu eftir að 

börnin eru komin í hendur annarra starfsmanna deildarinnar. 

 Sóknarprestur er fenginn til að halda kyrrðarstund með börnunum þar sem hins látna 

er minnst, sunginn sálmur og beðin bæn. Presturinn er einnig fenginn til að vera með 

kyrrðarstund fyrir starfsfólk og foreldra. 

 Börnin teikna mynd í minningu barnsins. 

 Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri heimsækja fjölskyldu hins 

látna fyrir jarðaförina og færa þeim kertaskreytingu frá leikskólanum. 

 Skrifuð er minningagrein sem send er til Morgunblaðsins. 

 Panta skal krans eða kross fyrir jarðaförina. 

 Jarðarfaradaginn er leikskólinn lokaður þann hluta dags sem athöfnin fer fram. 

 Íslenski fáninn skal dreginn í hálfa stöng fyrsta daginn og einnig daginn sem jarðaförin 

fer fram. Fáninn skal dreginn í fulla stöng að athöfn lokinni. 
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Dauðsfall foreldra eða systkina 

 Veita barninu hlýju og skilning 

 Vera tilbúin að hlusta á barnið 

 Segja skal öðrum börnum á deildinni frá því sem gerst hefur og gefa þeim tækifæri á 

að útbúa kveðju til viðkomandi barns.  

 Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri heimsæka fjölskyldu barnsins 

fyrir jarðaförina og færa þeim kertaskreytingu frá leikskólanum og kort sem börnin á 

deildinni hafa undirbúið. 

 

Alvarleg veikindi í fjölskyldu barns á leikskólanum. 

 Starfsfólk sé látið vita svo að breytt hegðun barnsins komi ekki á óvart. 

 Vera tilbúin að hlusta á barnið. 

 Veita barninu hlýju og skining. 

 Vera í góðu sambandi við fjölskylduna 

 

Mikilvæg atriði sem hafa skal í huga við umönnun barns í sorg 

Heiðarleg og opin samskipti 

 Taka mið að þroska barnsins þegar skýringar eru gefnar. 

 Leiðrétta miskilning. 

 Forðast að vera með flóknar útskýringar. 

 Ekki útskýra dauðann sem ferðalag eða svefn. 

Gefa þarf tíma til umhugsunar 

 Leyfa spurningar og samtöl. 

 Gera ráð fyrir stuttum samtölum. 

Missirinn er raunverulegur 

 Sýnið eigin tilfinningar. 

 Leyfið börnunum að taka þátt í minningarathöfn/jarðaför. 

 Hafið sýnilegt eitthvað sem minnir á hinn látna. 

 

Þegar barn á leikskólaaldri hefur gengið í gegnum erfiða reynslu eins og þá að missa einhvern 

nákominn sér getur oft verið gott að fá utanaðkomandi aðstoð fyrir barnið. Kennarar skólans 
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þurfa að vera vakandi yfir líðan barnsins og þeirra sem standa því næst í framhaldi af áfallinu 

og næstu mánuði. „Þess eru dæmi að hegðun og námserfiðleikar barna og unglinga stafi af 

sorg sem þau hafa orðið fyrir mörgum mánuðum áður, jafnvel meira en ári.“ (Sigurður 

Pálsson. 1998). 

 

Gefa þarf börnum forsendur til að taka á lífinu eins og það er ekki eins og við vildum hafa 

það. Börn eru opin og spyrja um margt, foreldrar geta ekki alltaf svarað spurningum varðandi 

líf og dauða. Foreldrar mega ekki loka á tilfinngar heldur leyfa börnunum að upplifa 

tilfinningar foreldranna án þess þó að taka ábyrgð á þeim. Barnið ber ekki ábyrgð á foreldrinu. 

Barnið þarf að fá að finna að það sé í lagi þó að því líði öðruvísi en t.d. foreldrinu og að það 

sé leyfilegt að leika sér þó að foreldrarnir gráti. Uppeldi felur í sér að koma barni „til manns 

og færa þeim það veganesti sem mun veita þeim farsæld og hamingju“ það hlítur að fela í sér 

að foreldrarnir þurfa að gefa mikið af sér í uppeldinu, ekki bara um efnahagsleg gæði og gildi 

heldur líka vitsmunalega og tilfinningalega og hafa tíma til að sinna uppeldinu. Börnin geta 

gefið okkur mikið ef við gefum þeim forsendur og tækifæri til þess. Einhver verður að segja 

hvað má og hvað má ekki og það verður að vera ábyrg manneskja sem veit að hún á ekki öll 

svör við spurningum um líf og dauða – manneskja sem hlustar. Mikilvægt er fyrir þann sem 

annast barnið að hafa góða þekkingu á aðstæðum. Einstaklingar eru eins mismunandi og þeir 

eru margir, það þarf að passa sig á því að stimpla engin viðbrögð sem óeðlileg þegar áföll 

dynja yfir. Barn sem verður fyrir því að missa inhvern nákominn, þráir það öryggi og þarf að 

finnað að það eigi athvarf hjá einhverjum. 

 

Þegar dauðinn ber að dyrum er gott að hafa í huga eftirfarandi fjögur atriði: 

1. Stóran faðm 

2. Hlýtt hjarta 

3. Opin eyru 

4. Lítill munnur 

Herdís Storgaard 2006 

 

Viðbrögð barna við dauða 

 Áfall 

 Doði 

 Afneitun 
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 Spurningar 

 Andmæli 

 Kvíði 

 Börn vilja heiðarleg svör, þau spyrja gjarna mikið og svara skal spurningum þeirra 

eftir bestu getu. 

 Ekki líkja dauðanum við svefn, langferð eða annað í þeim dúr, það getur skapað 

hræðslu hjá börnunum við svefn eða ferðalag. Þeir sem fara að sofa vakna aftur og 

þeir sem fara í ferðalag koma aftur heim.  

 Dauðaleikir – ekki er óeðlilegt að börn leiki svona leiksi og er mikilvægt að þau fái að 

leika þá. Fullorðnir mega ekki vera viðkvæmir fyrir þeim og stoppa leikina, þau eru að 

leika sér í gegnum áfallið. 

 Börn eru líka fólk og þau geta brugðist við á mismunandi hátt. Viðbrögð þeirra eru 

háð: 

o Atgerfi barnsins og aldri 

o Tengslum við hinn látna 

o Aðdragandanum 

 Svefntruflanir 

o Eðlilegt er að barnið vilji hafa ljós í herberginu sínu eða fá að koma upp í rúm 

foreldra sinna eftir áfall. Sé þetta látið eftir þeim eru líkur á að þau jafni sig 

fyrr. 

 Leiði og söknuður 

o Leyfa barninu að vera eitt og í friði sé það þess vilji. Varast skal þó að barnið 

festist í því hátterni. 

 Afturhvarf til fyrri þroskastiga 

o Börn geta sýnt afturhvarf í þroska s.s. farið að sjúga fingur eða gera eitthvað 

annað sem þau voru hætt að gera. Börnin leita í öryggi og það sem þeim áður 

var tamt. 

 Reiði og annað atferli sem kallar á athygli 

o Getur verið erfitt að eiga við, sérstaklega ef reiðin beinist að hinum látna 

o Sjálfsásakanir, ekki gera lítið úr þeim tilfinningum heldur leyfa börnunum að 

fá útrás 

 Erfiðleikar í skóla geta komið fram í langan tíma á eftir, jafnvel ár. 
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Oft sýna börn lítil viðbrögð framan af. Mikilvægt er að reyna að komast að því hvað fer í 

gegnum huga barns sem sýnir engin viðbrögð án þess þó að  neyða barnið til að tjá sig. Þó 

barnið vilji ekki tjá sig mikið um áfallið má ekki láta það afskiptalaust.  

 

Undirbúningur kennarans 

Að ræða um dauðann er krefjandi og nærgöngult verkefni, bæði fyrir kennara og nemendur. 

Þegar kennari þarf að takast á við efni sem snertir bæði tilfinningar og lífsviðhorf skiptir máli 

að hann geri sér grein fyrir eigin viðhorfum og tilfinningum.  Við mörgum spurningum 

barnanna fást engin endanleg svör. Svara þarf spurningum heiðarlega og af hreinskilni og 

samkvæmt okkar lífsviðhorfum með því þó að virða lífsskoðanir uppalandans. Gott væri að 

halda fund með foreldrum ef eitthvað kemur uppá til að fá hugmyndir þeirra um dauðann og 

viðbrögð við honum. 

 

Sorgarkassi er staðsettur í undirbúningsherbergi.  

Í honum er: 

 Stórt kerti og eldspítur 

 Vasar fyrir blóm 

 Myndarammi til að setja mynd af hinum látna í 

 Dúkur 

 

Bækur sem hægt er að lána foreldrum, sem geymdar eru í fagbókahillunum í 

undirbúningsherberginu 

 Það má ekki vera satt eftir Guðrúnu Öldu Harðardóttur og Hölla Sólveigu 

 The Soul Bird eftir Michal Snunit 

 Börn og sorg eftir Sigurð Pálsson 

 Sorg í ljósi lífs og dauða eftir Sr. Braga Skúlason 

 Hönd í hönd, styrkur og leiðsögn á erfiðum stundum 
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Börn og ofbeldi 

Markmið 

 Að sinna barninu af kostgæfni 

 Að leikskólinn sé griðarstaður þar sem barnið finnur sig öruggt 

 Að starfsmenn séu vakandi og meðvitaðir um að ofbeldistilfelli geti alltaf komið upp 

 Að barnið fái að njóta vafans 

 Starfsmenn skólans þurfa að vera hreinskilnir og gefa ekki loforð sem ekki er hægt að 

standa við, eins má ekki setja fram fullyrðingar sem gefa falskar vonir eins og „nú 

verður allt gott fyrst þú sagðir frá“ 

 Tilgangur barnaverndar sé kunnugur áfallaráði sem og öðrum starfsmönnum 

leikskólans 

Verklag 

 Leita skal ráða hjá barnaverndarnefnd sé grunur um að barn sæti ofbeldi, hægt er að 

leita ráða án þess að kæra sé lögð fram. 

 Segja barninu að þú sért glaður/glöð yfir því að barnið skuli hafa sagt frá og að það 

hafi verið rétt hjá barninu að segja frá. 

 Koma barninu í skilning um að ofbeldið sé ekki þeim að kenna. 

 Mikilvægt er að barnið viti að þetta hafi komið fyrir fleiri börn en það. 

 Barnið verður alltaf að fá að njóta vafans, jafnvel þó að grunur sé staðfestur. 

 

Skyndilegar hegðunarbreytinar hjá barni geta verið merki þess að það sé beitt líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi. Þó skal varast að draga strax ályktanir um ofbeldi þegar um breytta 

hegðun er að ræða því ástæðan getur líka verið önnur s.s. flutningar, skilnaður eða aðrar 

breytingar á högum barnsins. Breytt hegðun getur t.d. verið reiði vegna þess að þeir sem 

barnið treystir hafa brugðist þeim, barnið sýnir þá gjarna mikla óþekkt, mótþróa, verið 

neikvætt og árásargjarnt. Þegar barnið sýnir breytta hegðun er mikilvægt að starfsmenn séu 

meðvitaðir og leiti eftir ástæðum fyrir þessari breytingu. (Kay, J, 1999:60) 

Ekkert barn ætti að búa við ofbeldi og hverjum manni er skylt að gera barnaverndarnefnd 

viðvart verði hann þess var að barn sæti ofbeldi eða vanrækslu. Starfsmaður skal þó ráðfæra 

sig við leikskólastjóra áður en meint ofbeldi er tilkynnt í nafni leikskólans. Barn segir ekki frá 
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ofbeldi sem þau verða fyrir á heimili nema þeim sem þau treysta vel og finna að þau geti trúað 

fyrir því sem þau verða fyrir. Sýna þarf barni þolinmæði og bera virðingu fyrir því og geta sett 

sig í spor þess. 

Mörg börn segja frá ofbeldinu í gegnum leik, sögur eða teikningar. Ung börn hafa ekki hugtök 

til að segja beint frá, þau nota frekar leiki eða teikningar til að tjá sig. Þó að börn hafi 

orðaforða til að tjá sig gengur þeim oft betur að tjá sig í gegnum leikinn. (Guðrún Jónsdóttir, 

1995:52) 
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Rýmingaráætlun 
 

Fyrstu viðbrögð við eldsvoða 
 

Um leið og eldvarnarkerfi fer í gang kanna stjórnendur í húsinu ástæðu þess í töflu sem staðsett við 
aðalinngang. Láta deildarstjóra vita um hvaða viðbrögð skal hafa og hringir í 1-1-2 ef þurfa þykir 
 

Stjórnendur stjórna aðgerðum: 
Leikskólakennarar undirbúa rýmingu skólans og taka með kladda deildanna. Fara í skó og 
yfirhafnir ef tími vinnst til. 
 

Deildastjórar bera ábyrgð á rýmingu sinna deilda og sameiginlegra svæða sem börnin eru 
á. 

 Starfsmaður A tekur kladdann og fer út um neyðarútganginn. Hann tekur á móti 
börnunum og  telur jafnframt börnin um leið og þau koma út. 

 Starfsmenn B og C taka vasaljósið  og hefja leit inni á deildinni og á þeim svæðum 
sem börnin voru. Leiða börnin að neyðarútganginum.  

 Þegar flestum börnunum hefur verið bjargað út fer starfsmaður B út og hjálpar til 
við að sinna þeim börnum sem komin eru út 

 Í lok leitar kannar deildarstjóri hvort eitthvert barn vantar og þá hvaða barn, vanti 
eitthvert barnið kallar hann á barnið og leitar betur. Starfsmaður C fer út 

 Deildarstjóri fer út þegar fullvíst er að ekkert barn sé inni 
 

Starfsmaður A_________________________Starfsmaður B_________________________ 
 
Starfsmaður C_________________________Deildarstjóri___________________________ 

 
Öllum börnunum skal safnað saman á litla rólónum fyrir neðan bílaplanið og 

fara yfir hvort öll börn og allir starfsmenn hafi skilað sér út 
 

 Ef börn eru í garðinum og komast ekki í gegnum hliðin skal lyfta þeim yfir girðingu 
og fara með þau á litla róló. 

 Eldhússtarfsfólk og stjórnendur sjá um að hjálpa til við að rýma sameiginleg svæði 
og starfsmannaaðstöðu. 

 Leikskólastjórn hefur samskipti við slökkvilið og foreldra.  
 

Hvenær er ástæða til að reyna að ráða niðurlögum elds sjálfur? 
 

Þegar börnin eru komin út og eldur er takmarkaður og afmarkaður.  Þar sem grunur er um eld skal 
þreifa á hurð áður en hún er opnuð. Það á aldrei að opna hurð sem er heit. Sé hurð ekki  heit er 
óhætt að opna. Ef svartur reykur er inni á að loka strax. Það á aldrei að fara inn í herbergi fullt af reyk. 
 

Starfsmaður kynnir sér reglur um fyrstu viðbrögð við eldsvoða og aflar sér upplýsinga um 
slökkvibúnað, staðsetningu og notkun. 

 
-Það er á ábyrgð hvers starfsmanns að standa skil á kunnáttu sinni- 
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Nafn barns:

Fæðingadagur og ár: Kyn:

Heimilisfang: Sími:

Dagsetning slyss: Tími slyss:

Tími frá komu barns í leikskólann:

Slysstaður
Salur Leikskólalóð Tegund leiktækis/leikfangs

Fataherbergi Leiktæki/leikfang úti

Snyrting Á leið úr/í skóla Annað

Leikskólaeldhús Annarstaðaðar úti

Leikskólagangur Ferðalag

Leiktæki/leikfang inni Deildarhlað

Slysavaldur, tegund slyss
Högg af/við hlut Eitrun Annað

Bruni Vélar/eggjárn/tæki

Íþróttir Umferðarslys

Fall-hras Áverki frá öðrum

Skaddaður líkamshluti
Höfuð Grindarbotn Fótleggur

Háls Handleggur Fótur

Hryggsúla Hönd Fingur

Brjóst Lærleggur Tær

Kviður Hné Annað

Tennur /vör Andlit

Meiðsl
Skrámur/mar Klemmdist Annað

Skurður Tognun

Bruni Brot

Meðviturnarleysi

Meðferð hjá:
Starfsmanni leikskóla Heilsugæslustöð Tannlækni

Slysadeild LSH Augnlækni Annað

Lögregla Foreldrar
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Aðstæður:

Hvað var gert á leikskólanum:

Hvað gerðu foreldrar/forráðamenn

Komu aðrir aðilar að málinu s.s. Lögregla eða heilbrigðiseftirlit

Dagsetning og undirskrift starfsmanns

Staðfesting:

Foreldri/forráðamaður Leikskólastjóri

Slysaskráningarblað fyrir leikskóla
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