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Verkefnið í hnotskurn: 

Verkefnið Velferð barna í Garðabæ er verkefni sem stuðlar að samvinnu allra skólastofnana, íþrótta- og 

tómstundafélaga, heilsugæslu og öðrum stofnunum sem starfa með börnum á einhvern hátt, um heildstæða 

stefnu er varðar jafnrétti, kynheilbrigði og velferð barna. 

Innihald verkefnisins skiptist í: 

1. Heildstætt og samræmt verklag og vinnuaðferðir vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun 

barna, fyrir alla þá aðila sem starfa með börnum í Garðabæ. 

 

2. Fræðsluyfirlit sem nær yfir hugtökin ofbeldi, kynjafræði, jafnrétti og kynheilbrigði á víðtækan hátt og er 

ætlað börnum, ungmennum, starfsfólki og foreldrum. 

 

3. Námskeið A og B sem fjalla annars vegar um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna og hins vegar 

um kynheilbrigði, jafnrétti og sjálfsímynd. 

Markmið verkefnisins: 

Markmið verkefnisins er að endurskoða verklag þess: vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun 

barna sem og að uppfæra heimasíðu verkefnisins, www.menntaklif.is. Þá skal skilgreina hvaða verkþætti festa 

þarf í starfi grunnskóla og öðrum stofnunum Garðabæjar til að tryggja að verklagið sé virkt í daglegu starfi. 

Ábyrgðarskóli verkefnis: 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla er ábyrgðaraðili verkefnisins.  

Verkefnisstjóri: 

Karítas Bjarkadóttir. 

Þátttakendur: 

Verkefnisstjóri: Karítas Bjarkadóttir 

Vefráðgjafi fyrir www.menntaklif.is: Helgi Páll Þórisson 

Grafískur hönnuður: Sveinbjörg Jónsdóttir 

Þýðandi: Katrín Halldórsdóttir, enskukennari í Garðaskóla 

Námsráðgjafar í eineltisteymi: Jóhanna Margrét, Garðaskóla og Helga Rúna, Hofsstaðaskóla 

Yfirlit um framkvæmd verkefnisins: 

Farið var yfir innihald verkefnisins og uppfærslur áttu sér stað á fræðsluyfirliti og verklagi, þá hefur verklagið 

einnig verið þýtt á ensku og útbúinn hefur verið listi yfir möguleg námskeið B. 

Verklag:  

Farið var gaumgæfilega yfir verklagið sem var orðið fjögurra ára gamalt, með uppfærslur og lagfæringar í huga. 

Bætt var inn 33. gr. Barnasáttmálans á bls. 4 en hún lýtur að vernd gegn ólöglegri notkun ávana-, fíkni- og 

skynvilluefna og tengist því beint inn á áhættuhegðun barna og ungmenna. Þá var einnig bætt inn kafla um 

einelti á bls. 12-13 og var hann beintengdur við verkefnið Gegn einelti í Garðabæ. Upplýsingar um verkefnið 

fengust frá aðilum úr eineltisteyminu, þeim Jóhönnu Margréti, náms- og starfsráðgjafa í Garðaskóli og Helgu 

Rúnu, náms- og starfsráðgjafa í Hofsstaðaskóla. Einnig var farið yfir uppsetningu, orðalag og mikilvægar 

upplýsingar svo sem vefslóðir og það uppfært í samræmi við það sem þurfti. Verklagið var einnig þýtt á ensku og 

kom Katrín Halldórsdóttir, kennari í Garðaskóla þar að. 

http://www.menntaklif.is/
http://www.menntaklif.is/
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Mynd 1 – Gegn einelti í Garðabæ. Ný opna í verklagi vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun. 

Fræðsluyfirlit: 

Farið var yfir allar vefslóðir í fræðsluyfirlitinu og þær uppfærðar ef þurfti. Þá var einnig bætt inn færslum í 

fræðsluyfirlitið sem féllu undir hugtökin ofbeldi, kynjafræði, jafnrétti og kynheilbrigði. Færslum sem bætt var inn 

eru til að mynda Blátt áfram: forvarnir gegn kynferðisofbeldi á börnum, Sjúk ást: forvarnarverkefni Stígamóta 

um ofbeldi í samböndum ungmenna, Stelpur geta allt, Öflugir strákar, Lífssögur ungs fólks: samskipti, 

áhættuhegðun, styrkleikar, Sterkari út í lífið og Kroppurinn er kraftaverk: líkamsvirðing fyrir börn. 

 

Mynd 2 - Markhópar og flokkar fræðsluyfirlits 
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Námskeið: 

Námskeið A helst nánast óbreytt og fjallar um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna. Námskeiðið var áður 

90 mínútur en verður nú 40-60 mínútur. Þær Guðrún Helga, félagsráðgjafi á fjölskyldusviði Garðabæjar og Ólöf 

Ásta Farestveit, forstöðumaður Barnahúss sáu um kynningar á námskeiðinu áður og hafa nú þegar haldið eitt 

námskeið um efnið í Garðaskóla í september 2019. Mikilvægt er þó að uppfæra tölfræði og ártöl í kynningu áður 

en frekari námskeið verða haldin. 

Námskeið B verður hins vegar með breyttu sniði en það fjallar enn um kynheilbrigði, jafnrétti og sjálfsímynd á 

víðan hátt. Búið er að lista upp námskeið sem falla undir þessa skilgreiningu sem góð reynsla er af eða hægt er 

að benda á. Þá geta skólastofnanir og íþrótta- og tómstundafélög valið efni við hæfi sem leggja skal áherslu á 

hverju sinni. 

Lagt er til að bæði námskeiðin verði haldin árlega í hverri stólastofnun, íþrótta- og tómstundafélögum sem og 

öðrum stofnunum sem starfa með börnum í Garðabæ. 

 

Mynd 3 - möguleg námskeið B. Um jafnrétti, kynheilbrigði eða sjálfsmynd. 

Hindranir og frávik frá upphaflegri áætlun: 

Þegar byrjað var að skoða heimasíðuna www.menntaklif.is kom í ljós að ýmislegt var að uppsetningu og einnig 

vantaði upp á öryggisstillingar. Mikilvægt var að laga það svo að vefurinn væri sem öruggastur og virkaði rétt. Til 

þess var keypt þjónusta frá Miðheimum ehf. og sá Helgi Páll Þórisson um uppfærslur á vefnum sem og 

innsetningu á viðbótum og þemum. Einnig kom upp sú staða að breytingar sem þurfti að vinna á verklaginu sem 

gefið er út í formi bæklings, varð að vinnast í forriti sem kallast InDesign sem Garðaskóli hafði ekki aðgang að. 

Samið var við grafískan hönnuð, Sveinbjörgu Jónsdóttur til að halda utan um þær breytingar. Vegna þessara 

þátta bættist við kostnaður sem hafði ekki verið gert ráð fyrir í upphafi. 

Stefnt var að því að koma verkefninu alfarið í ábyrgð hjá Garðabæ, nánara tiltekið undir bæði fjölskyldusvið og 

fræðslu- og menningarsvið. Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla er núverandi ábyrgðarmaður 

verkefnisins en þar sem hún ber ekki ábyrgð gagnvart öðrum skólum eða stofnunum, telur verkefnastjóri 

nauðsynlegt að verkefnið verði fært undir ábyrgð stjórnar Garðabæjar. Verkefnastjóri fór á fund með Hildigunni 

Árnadóttur, forstöðumanni fjölskyldusviðs Garðabæjar og til stóð að kynna verkefnið Velferð barna í Garðabæ 

fyrir fjölskylduráði á vormánuðum 2019. Tvær tilraunir voru gerðar til þess að koma kynningunni að en vegna 

mikilla anna fjölskylduráðs fyrir sumarfrí, náðist það ekki. Það hefur því miður ekki enn náðst að koma 

verkefninu Velferð barna í Garðabæ í ábyrgð hjá Garðabæ en Eiríkur Björn, forstöðumaður fræðslu- og 

menningarsviðs hefur sýnt mikinn áhuga á að sjá verkefnið vaxa og dafna og mun verkefnastjóri verða áfram í 

sambandi við hann með framtíð og niðurkomu verkefnisins í huga.  

http://www.menntaklif.is/
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Þá tók verkefnastjóri við sem deildarstjóri nýrrar sértækrar frístundar í júlí 2019 sem varð til þess að verkefninu 

var skilað seinna en til stóð í upphafi.  

Mat á verkefninu:  

Velferð barna í Garðabæ er mikilvægt verkefni sem mikill metnaður og vinna hefur verið lögð í. Verkefnið gekk 

vel og er verkefnastjóri ánægð með framvindu þess. Ákjósanlegast væri þó að hægt væri að halda strax áfram 

innleiðingu verkefnisins í þær stofnanir sem ekki ennþá hafa setið námskeið um það, til að mynda í 

heilsugæsluna, íþrótta- og tómstundafélög, til dagforeldra, tónlistaskólann og annarra stofnana sem eiga eftir að 

innleiða verkefnið.  

Um þessar mundir er mikil umræða um ráðstefnuna Breytingar í þágu barna sem haldin var í Hörpu þann 

2.október síðastliðin. Þá var fyrsta málstofan í Málstofuröð Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands og RBF í 

samvinnu við félagsmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga Hvernig tryggjum við börnum samhæfða 

velferðarþjónustu? haldin þann 4. október síðastliðin. Yfirskrift hennar var Ný hugsun í þjónustu við börn og 

fjölskyldur og var beintengd fyrrnefndri ráðstefnu. 

Verkefnið okkar, Velferð barna í Garðabæ sem stuðlar að samhæfðri, heildstæðri stefnu er varðar jafnrétti, 

kynheilbrigði og velferð barna er vel til þess fallið að sameinast hugmyndinni Hvernig tryggjum við börnum 

samhæfða velferðarþjónustu. 

 

Ráðstöfun styrks: 

SKÝRING UPPHÆÐ 

Laun verkefnisstjóra.  1.125.190 kr. 

Grafísk hönnun, vefsíða og prentun.  624.810 kr. 

  

       Samtals: 1.750.000 kr. 

 

Afrakstur og/eða ávinningur fyrir skólastarf: 

Börn og ungmenni eyða miklum tíma innan veggja skólastofnana og er því nauðsynlegt að starfsfólk sem starfar 

með þeim sé meðvitað um velferð þeirra. Með innihaldi verkefnisins Velferð barna í Garðabæ getur starfsfólk 

gengið að upplýsingum vísum um hvað gera skal ef upp kemur grunur um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun 

barna/ungmenna sem og hver möguleg einkenni ofannefndra atriða eru. Í september 2019 var bæklingum með 

verklagi vegna gruns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna dreift á alla starfsmenn grunnskóla 

Garðabæjar sem og voru plaköt þess efnis send á leik- og grunnskóla bæjarins. Þá má einnig nefna námskeiðin, 

en með þeim er starfsfólk einnig fróðara um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna/ungmenna sem og um 

kynheilbrigði, jafnrétti og sjálfsímynd barna/ungmenna. Þá er fræðsluyfirlitið uppfullt af fróðleik um kynjafræði, 

jafnrétti og kynheilbrigði á víðtækan hátt sem ætlað er börnum og ungmennum á öllum aldri, starfsfólki sem 

starfar með börnum og ungmennum og foreldrum þeirra.  
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Kynning á verkefninu: 

Verkefnið verður kynnt á Menntadegi Garðabæjar 24.október 2019. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Dags.  Nafn ábyrgðaraðila og/eða skólastjóra 


