
ÁFALLAÁÆTLUN HRAUNVALLASKÓLA 
 
Áfallaáætlunina skal nýta sem gátlista þegar skipuleggja þarf áfallahjálp meðal nemenda og 
starfsfólks skólans. Mikilvægt er að starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við þá 
erfiðleika sem fylgja hinum ýmsu áföllum. Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar 
viðbrögð við áföllum eru ákveðin. 
 
Mikilvægt er að aðstandendur tilkynni öll áföll sem fyrst til kennara, skólastjóra eða 
annarra í áfallateymi. Sá sem fær upplýsingarnar fyrst kemur þeim til skólastjóra. 
 
Áfallaráð fundar í byrjun hvers skólaárs og fer yfir hvort breytingar hafi orðið á aðstæðum 
nemenda eða starfsmanna vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla. 
Áfallaráð ræður þá þau áföll sem upp hafa komið og tekur ákvörðun um hvort og þá til hvaða 
aðgerða skuli grípa. Skrifstofa skólans skal halda sérstaklega utan um slíkar upplýsingar.  
Ef alvarlegt áfall s.s. dauðsfall starfsmanns eða nemenda á sér stað í sumarleyfi er nauðsynlegt 
að skólastjóri kalli áfallaráð strax saman óháð tíma eða dagsetningu til að það geti tekið 
ákvörðun um viðbrögð af skólans hálfu. 
Á starfstíma skóla fundar ráðið einu sinni á önn, ef áfall verður skal funda eins fljótt og auðið er 
óháð dagsetningu og tíma. Skólastjórar kalla ráðið saman. 
 
Athugið að skólastjórar eru alltaf eini tengiliðirnir við fjölmiðla eða aðila utan skólans, 
aðrir hafa ekki leyfi til að gefa upplýsingar um atburði og skal ávallt vísa á skólastjóra. 
 
 
Í áfallaráði sitja: skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, námsráðgjafi, skólaritari, 
skólahjúkrunarfræðingur og skólasálfræðingur. Sóknarprestur Ástjarnarkirkju og Fríkirkjuprestur 
er áfallaráði til ráðgjafar og aðstoðar. 
Skólastjóri eða staðgengill skólastjóra er ábyrgur fyrir því að kalla saman áfallaráð og stýra 
vinnu þess og skipulagi. Ábyrgð/stjórnun hverju sinni fer eftir því á hvaða skólastigi áfallið 
verður. 
 
Hlutverk áfallaráðs er að hafa verkstjórn við válega atburði, útbúa vinnuáætlanir um 
hlutverkaskipan hverju sinni, í hvaða röð og hvernig bregðast skuli við í hverju tilviki. Mikilvægt 
er að huga að óskum þeirra fjölskyldna sem hlut eiga að máli hverju sinni. 
Áfallaráð skal sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við áföllum. 
Það skal jafnframt sjá til þess að starfsfólk fái stuðning og aðstoð. 
 
 
 
Áfallateymi er kallað saman við eftirfarandi áföll: 
 

• Alvarleg slys nemanda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks 
• Alvarleg veikindi, nemanda, nánustu aðstandenda þeirra eða starfsfólks 
• Andlát, nemanda, nánustu aðstanda þeirra, starfsfólks, maka eða barns starfsfólks 
• Langvinna sjúkdóma, nemenda, nánustu aðstandenda þeirra eða starfsfólks 

  


