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Stefna leikskólans í eineltismálum 
Allt starfsfólk þarf að vera meðvitað um einelti í allri sinni mynd og leggja sömu merkingu í orðið 
einelti. Starfsfólk skal þekkja einkenni eineltis og vita hvernig bregðast skuli við. Forvarnarstarf þarf 

að vera stöðugt og einkennast af virðingu og vinsemd og þurfa allir að vera meðvitaðir um það. 
Leikskólastjóri ber ábyrgð á að eineltisáætlun sé kynnt reglulega.  

Börn í leikskóla öðlast leikni í lýðræðislegum vinnubrögðum, skoðanaskiptum og ákvarðanatöku. Við viljum 
ala upp sjálfstæða og hugsandi einstaklinga með jákvæða sjálfsmynd, þannig að þeir séu færir í samskiptum 
og geti tekist á við vandamál sem upp koma. Lögð er áhersla á velferð og framfarir allra barna, hollt og 
hvetjandi umhverfi og örugg náms- og leikskilyrði sem grundvallast á lýðræðislegum gildum.   
Við líðum ekki einelti af nokkru tagi. Hvorki meðal starfsfólks né barna. Við vinnum markvisst að forvörnum 
og ef grunur leikur á að einelti sé til staðar er hafin vinna til að fyrirbyggja að einelti nái fótfestu og vaxi og 
dafni. 
Við viljum að það ríki gagnkvæmt traust milli foreldra, starfsmanna og barna. Foreldraráð og foreldrafélag 
starfa við leikskólann og viljum við að foreldrar séu virkir í uppeldi og menntun barna sinna. 
Starfsfólk skal varast að ýta undir einelti meðal starfsmanna. Allt baktal, niðrandi ummæli og neikvæðni í garð 
annars starfsmanns, barns eða foreldris líðst ekki.   
 

Hvað er einelti? 
Við tölum um einelti þegar einstaklingur verður ítrekað fyrir neikvæðu og óþægilegu áreiti eins eða fleiri og 
viðkomandi á erfitt með að verja sig. Um getur verið að ræða beint einelti sem skiptist í líkamlegt og munnlegt 
einelti og svo óbeint einelti. Það er líka einelti ef stríðni er endurtekin og sá sem verður strítt hefur sýnt að sér 
mislíki (Olweus, án árs,  bls 3). 
Einelti er stærra vandamál meðal drengja en stúlkna og eru aðferðir þeirra einnig misjafnar en líkamlegt 
ofbeldi er heldur algengara hjá drengjum á meðan stúlkur nota yfirleitt óbeinar aðferðir eins og illt umtal, 
útilokun frá vinahópi og að eyðileggja vinasambönd  (Olweus, án árs,  bls 6). 
 
Einelti er ofbeldi og félagsleg útskúfun sem skaðar og hefur alvarlegar afleiðingar fyrir þolandann og er því 
nauðsynlegt  að hafa  góða áætlun og skýr úrræði. Það hefur sýnt sig að  einelti veldur þjáningum sem geta 
fylgt þolanda ævilangt.  Í verstu tilfellum geta afleiðingarnar leitt til sjálfsvígs. Því er mikilvægt að grípa inn í 
sem fyrst ef upplýsingar um meint einelti koma fram. Skjót aðkoma og rétt viðbrögð eru nauðsynleg. Þetta 
kann að hljóma harkalega þegar um er að ræða börn á leikskólaaldri en engu að síður er staðreyndin sú að 
einelti getur byrjað þar. (Þorlákur, 2009, bls. 1). 
 
Það á aldrei að líðast að barn sé lagt í einelti eða að einelti sé ekki stöðvað. Þeir sem koma að menntun og 
uppeldi barns sem verður fyrir einelti mega ekki líta á einelti sem þátt í þroskaferli þess. Það þekkist þó vel að 
fólki hætti til að finna afsakanir fyrir því að barn sé lagt í einelti og leiti skýringa í því að barnið sé t.d. of feitt, 
með rautt hár eða gleraugu, gerandinn sé svo lítill í sér og þetta eldist nú af honum/henni og þangað til verði 
börnin sjálf að glíma við það eins og hvern annan vanda sem kemur upp í samskiptum meðal fólks. 
Útskýringa er líka leitað í utanaðkomandi þáttum svo sem að margir nýir séu í hópnum, kennarinn sé nýr, 
margir innflytjendur eða sparnaður í þjóðfélaginu. Framkoma kennara og starfsfólks skólans, viðhorf og 
starfshefðir geta skipt öllu um hve algengt eineltið verður. Með viðbrögðum okkar sendum við ákveðin 
skilaboð um hvaða augum við lítum einelti (Þorlákur, 2009, bls. 2). 
 

Birtingarmyndir eineltis 
Oft getur verið erfitt að koma auga á einelti enda gerendur og jafnvel þolendur líka lunknir við að fela það. 
Einelti birtist á margan hátt en þó er hægt að flokka það í eftirfarandi flokka: 
 

 Líkamlegt einelti s.s. barsmíðar, spörk, hrindingar, skemmdarverk, misnotkun o.fl. 

 Munnlegt einelti s.s. uppnefni, hótanir, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni o.fl.  

 Óbeint einelti s.s. baktal, útskúfun eða útilokun úr félagahópi o.fl.  

 
Því miður er oft erfitt að koma auga á einelti en þó eru stundum ákveðin einkenni til staðar sem benda til þess 
að ekki sé allt með felldu. Það getur skipt sköpum að starfsfólk og foreldrar séu vakandi fyrir þeim og leiti 
skýringa á ástandinu. Barn sem lagt er í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerðist af ótta við að það hljóti 
verra af eða þá að það skammast sín og kennir sjálfu sér jafnvel um.  
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Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einhver  þessara einkenna eða önnur sem benda til að barninu líði illa 
eða hafa vitneskju um hvers konar líkamlegt eða andlegt ofbeldi meðal nemenda ber að tilkynna það til 
deildarstjóra.  
 
Allir eiga það á hættu að tengjast einhvern tíma einelti á einn eða annan hátt, sem þolendur, gerendur eða 
áhorfendur. Gerist það að starfsmaður verði vitni að einelti ber honum að bregðast við því, með því að veita 
allar þær upplýsingar sem fyrir hendi eru til réttra aðila svo hægt sé að taka sem fyrst á málinu. Starfsmenn 
eru allir ábyrgir varðandi greiningu og lausn eineltismála og geta ekki komist hjá því þó að leikskólastjóri sé 
endanlega ábyrgur fyrir því ferli sem fer í gang og að lausn finnist í málinu.  
Allt starfsfólk er hluti af heildinni og ber öllum að vanda orð sín og athafnir og bera virðingu fyrir tilfinningum 
og sérkennum annarra. Mikilvægt er að vera jákvæðar fyrirmyndir en með því smitum við samstarfsfólk og 
börn til að gera slíkt hið sama.  
 
Einelti getur birst á margan hátt og átt sér stað milli eftirfarandi aðila: 

 Starfsmaður - starfsmaður 

 Barn - starfsmaður 

 Starfsmaður - barn 

 Barn – barn 

 Foreldri – starfsmaður 

 Starfsmaður - foreldri 

 
Fórnarlömb eineltis 
Rannsóknir hafa sýnt að þolendur eineltis hafa mörg sameiginleg einkenni og hefur þeim því oft verið skipt í 
tvo hópa út frá þeim þ.e. ögrandi fórnarlömb og aðgerðarlaus og undirgefin fórnarlömb. Mikilvægt er þó að 
gera sér grein fyrir að hver sem er getur orðið fyrir einelti þó svo hann falli ekki undir eftirfarandi lýsingar. 
Einnig er vert að hafa  í huga að einkenni líklegra þolenda geta í raun verið afleiðing eineltis sem þegar hefur 
átt sér stað. Þetta á einkum við um þann hóp barna sem talað er um að séu aðgerðarlausir og undirgefnir 
þolendur. 

Ögrandi fórnarlömb eineltis (15-20 af hundraði allra þolenda): 

 Reyna að svara fyrir sig ef ráðist er að þeim, skapbráð. Verður yfirleitt lítið ágengt. 

 Fá á sig þann stimpil að þau séu erfið,  eirðarlaus, klunnaleg, óþroskuð. 

 Sum þeirra má líta á sem ofvirk (óróleg, eirðarlaus, með einbeitingarvanda o.fl.). 

 Framkoma þeirra fer oft í taugarnar á fullorðnu fólki, t.d. kennurum. 

 Þau reyna stundum að leggja aðra í einelti en tekst illa upp. 

 

Aðgerðarlausir og undirgefnir þolendur: 

 Hlédrægir, (ofur) varkárir, viðkvæmir og stutt í tárin. 

 Óöruggir og með takmarkað sjálfstraust.  

 Strákarnir eru líkamlega ekki jafnokar skólafélaganna – einkum gerendanna. 

 Strákarnir forðast ærslaleiki. 

 Þolendur eiga fáa eða enga vini.  

 Þolendur eru hræddir við að detta og meiða sig.  

 Þeir eiga auðveldara með að umgangast fullorðna (foreldra, kennara, þjálfara) en jafnaldra. 

(Þorlákur, 2009, bls. 10) 
 

Eftirfarandi eru einkenni sem geta verið afleiðingar eineltis: 
Barn sem lagt er í einelti:  

 er oft niðurdregið og brestur auðveldlega í grát við mótlæti. 

 vill ekki fara í leikskólann. 

 virðist áhugalaust. 

 á enga vini eða leitar i yngri börn og forðast jafnvel samskipti við aðra. 

 kvartar oft undan verk í höfði eða maga, sérstaklega á morgnana. 

 verður niðurdregið eða órólegt á sunnudagskvöldum eða síðasta kvöldið í fríi. 

 hefur erfiðar draumfarir, grætur jafnvel í svefni og vaknar þreytt. 
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 fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur (á við um eldri börn). 

 byrjar að stama, missir sjálfstraustið. 

 hefur óútskýranleg sár og marbletti. 

 getur orðið árásargjarnt og erfitt viðureignar. 

 er vaknað á undan klukkunni. 

 neitar að segja frá því sem amar að. 

 reynir að fá foreldra sína til að tala við kennarann, skólafélagana eða aðra foreldra.  

 á við skapsveiflur og þunglyndi að stríða. 

 er óöruggt í líkamstjáningu/beitingu. 

 vætir rúmið. 

 sýnir árásargirni gagnvart systkinum. 

 er kvíðið og áhyggjufullt. 

 
 

Gerendur 
Eins og er með þolendur þá eru einnig ákveðin persónueinkenni sem einkenna gerendur eineltis. Þetta eru 
börn sem oft eiga erfitt á einhvern hátt og er því mikilvægt ef kennari sér þessi einkenni í barni að vinna með 
það og kenna því rétta hegðun. Þessi börn eiga oft sjálf í miklum erfiðleikum en reyna að leyna því með 
hegðun sinni sem dregur þá athyglina oft frá raunverulega vandanum.  
 
Barn sem leggur í einelti: 

 hefur jákvæðara viðhorf til ofbeldis en börn eða unglingar almennt. 

 á erfitt með að fara eftir reglum.  

 hefur mikla þörf fyrir að ráðskast með og valta yfir aðra. 

 beitir valdi og hótunum til að fá vilja sínum framgengt. 

 er oft líkamlega sterkara en félagarnir og einkum sterkari en þolendur eineltisins. 

 er oft skapbrátt, fljótfært og hefur litla þolinmæði gagnvart hindrunum og frestunum og fyllist 

örvæntingu. 

 virðist harðskeytt („töff“) og sýnir ekki óöryggi eða ótta. 

 sýnir þolendum litla þolinmæði. 

 sýnir oft ágenga hegðun, bæði kennurum og foreldrum. 

 reynir að tala sig út úr erfiðum aðstæðum 

 er oft vinsælli í hópnum en þolendur. 

 á erfitt með að setja sig í spor annarra. 

(Þorlákur, 2009, bls. 7) 

 

Hópeinelti 
Ekki er alltaf einhver einn sem leggur í einelti því stundum er það hópur barna og kallast það hópeinelti. Börn 
geta verið gerendur í einelti án þess að hafa átt frumkvæði að því. Um er að ræða eins konar félagslegt smit. 
Algengast er að það sé einn sem byrjar og er höfuðpaurinn og nær að skapa nokkurskonar klapplið í kringum 
sig. Hann er ef til vill vinsæll og hin sem eru óörugg laðast að honum eða leita skjóls í klappliðinu af ótta við 
að vera sjálf tekin fyrir. 
Ef hinir fullorðnu eða félagarnir líta aðgerðalausir á er í raun verið að umbuna gerandanum. Þetta veikir svo 
þröskulda annarra nemenda og þannig geta þeir sjálfir farið að taka þátt í eineltinu. Þannig er hætta á að t.d. 
áhrifagjarnir einstaklingar finni til minni sektarkenndar og taki frekar þátt ef fleiri eru þátttakendur. Séu 
stöðugar árásir og niðurlægjandi athugasemdir látnar ganga yfir manneskju átölulaust er líklegra að farið 
verði að líta á fórnarlambið sem ómerkilegan einstakling sem megi ráðast á þ.e. hann kalli beinlínis á að 
verða barinn 
(Þorlákur, 2009, bls. 11). 

 
Þriðji og stærsti hluti barna tekur ekki beinan þátt í einelti heldur stendur til hliðar og horfir á. Það eru þessi 
börn sem geta stöðvað einelti með því að taka afstöðu gegn því en ef þau aðhafast ekkert finnst 
fórnarlömbunum þessi börn taka afstöðu gegn sér. Með góðu forvarnarstarfi er hægt að kenna þessum 
börnum hvernig hægt er að bregðast við og fá þau til að senda þau skilaboð sjálf að einelti sé ekki liðið. 
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Til að útskýra þetta betur höfum við búið til eineltishring sem gott er að styðjast við og útskýra og nota með 
börnunum.  

 
 

Einelti í barnahópnum 
Starfsfólki ber að fylgjast með því hvort einelti sé í gangi eða sé undirliggjandi bæði meðal starfsfólks og 
barna og láta vita af því um leið og grunur kviknar.   
Einelti getur verið erfitt að uppgötva þar sem það getur verið dulið og eins reyna yfirleitt allir hlutaðeigendur að 
fela það. Því er ekki hægt að treysta eingöngu á það sem maður sér eða heyrir, það þarf fleiri aðferðir til, til 
að kortleggja hegðun barnanna. Skráningar og athuganir á hegðun og atferli barnanna eru nauðsynlegar og 
þá þarf að fylgjast með barnahópnum við mismunandi aðstæður t.d. í frjálsum leik, samverustund, hópastarfi, 
í útiveru, í fataklefanum og á klósettinu.  
Starfsfólk þarf að gera sér grein fyrir því að einelti hefst oft strax í leikskóla. Einelti er oft tengt við eldri börn 
en samt sem áður byrjar eineltið oft strax í leikskóla þó svo að það fari ekki að ágerast verulega fyrr en í 

grunnskóla (Umboðsmaður barna 1998:9).  
Í leikskóla byrja börnin að skilja útundan eða tala illa og leiðinlega um leikfélagana. Það þarf að kenna 
tilvonandi þolendum að vera ákveðnir og sjálfsöruggir en einnig að kenna tilvonandi gerendum hvaða 
samskiptareglur gilda og styrkja sjálfstraust þeirra. Einnig þarf að virkja þriðja hópinn, áhorfendurna og kenna 
þeim um samfélagslega ábyrgð.  

 

Vinnuferli í eineltismálum barna 
Ef grunur kviknar vegna einhvers barns eða barna er ástæða til að kanna málið frekar og setja af stað 
forvarnarvinnu. Deildarstjóri ber ábyrgð á að vinnan fari af stað og að skráningar séu gerðar svo hægt sé að 
fylgjast náið með framvindu mála. Deildarstjóra ber að tilkynna leikskólastjóra um málið sem hefur endanlega 
ábyrgð á ferlinu. Deildarstjóri ræðir við hlutaðeigandi nemendur í samræmi við aldur þeirra og þroska og fer 
fram á breytt atferli samhliða því sem hann leiðbeinir þeim um æskilega hegðun á uppbyggilegan hátt.  
Ræða þarf við foreldra geranda og þolanda og leita eftir stuðningi þeirra til að fá fram breytingar á 
samskiptum og framkomu barnanna og eins þarf að láta þá vita hvernig sé unnið að lausn og forvörnum í 
leikskólanum. Gott er að aðrir foreldrar barna á deildinni fái að via hvað sé í gangi svo hægt sé að vinna 
heima við líka með þeim börnum.  
Eineltismál geta verið erfið í meðförum og tekið mikið á alla þá sem að koma. Deildarstjóri þarf að geta sótt 
stuðning til starfsfólks skólans þegar upp koma eineltismál á deild. Gott er að ræða stöðu mála á 
deildarstjórafundi og aðrir deildarstjórar koma málinu til sinna starfsmanna svo það geti hindrað að 
einelti/ofbeldi eigi sér stað í skólaumhverfinu. Starfsfólk þarf að veita hvoru öðru stuðning og ráð á grundvelli 
þekkingar sinnar og reynslu á slíkum málum. Deildarstjóri metur síðan framgang og árangur málsins 
reglulega en ekki sjaldnar en mánaðarlega. Ef viðleitni deildarstjóra til að stöðva eineltið ber ekki árangur 
getur hann sótt stuðning til sérkennslustjóra og í sameiningu er málið metið og ákveðið með framhaldið. 
Stundum getur verið þörf á að fá aðstoð frá sálfræðingi. 
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Forvarnir í barnahópnum 
Foreldrar og aðrir sem koma að menntun og uppeldi barna gegna lykilhlutverki og bera ábyrgð á því að 
börnum líði vel og búi við öryggi. Það er gert með því að skapa börnum umhverfi sem einkennist af hlýlegum 
og jákvæðum áhuga og alúð hinna fullorðnu. Forvarnarstarf ásamt framkomu og viðhorfum starfsfólks geta 
skipt sköpum varðandi hversu mikið eineltið verður í hverjum barnahóp.  
Í leikskólanum eru fjórar almennar reglur sem gilda fyrir alla. Þessar reglur voru búnar til fyrir nokkrum árum 
af börnum sem þá voru í leikskólanum.Þær eru: 

 Við erum góð hvert við annað. 

 Við förum vel með alla hluti. 

 Við hlustum þegar aðrir tala. 

 Við hlaupum úti en göngum inni. 

 
Þrjár þessara reglna gefa skýr skilaboð varðandi hegðun sem viðurkennd er í leikskólanum. Þær eru 
einfaldar og auðvelt er að vinna með þær í öllum aðstæðum. Einnig getur verið gott að gera börnin að 
þátttakendum í að búa til samskiptareglur innan hópsins og að skilgreina hvað þær þýða, hlutverk þeirra og 
gildi. 
Í forvarnarvinnu er gott að vinna með samskipti, vináttu, virðingu, samkennd, samhyggð og að setja sig í spor 
annarra. Styrkja þarf sjálfsmynd barnanna og æfa þau í samskiptum t.d. með því að tjá tilfinningar sínar og fá 
viðurkenningu frá hinum fullorðna um að það sé eðlilegt að hafa þær. Lífsleikninám er kjörið þar sem unnið er 
með lífsgildi og dyggðir. 
Starfsfólk gerir athuganir á líðan barna og samskiptum í barnahópnum  sérstaklega varðandi félagstengsl og 
vinabanda. Skoða þarf aðstæður og rými leikskólans varðandi það hvaða svæði „bjóða“ upp á að einelti fái 
þar þrifist. Mikilvægt er að starfsfólk skipti með sér svæðum og sé alltaf nálægt til að grípa inn í, leiðbeina og 
aðstoða þegar á þarf að halda. 
Forvarnarvinnuna er hægt að flétta inn í flest starf leikskólans þó að sumir þættir séu betur til þess fallnir en 
aðrir. Börn á leikskólaaldri læra mest og best í gegnum leik og upplifanir sem það gengur sjálft í gegnum.  
Í samverustundum er kjörið tækifæri til að ræða mál og lesa bækur sem bjóða upp á umræðu um 
viðurkennda hegðun. Bækur sem taka á ákveðinni óæskilegri hegðun eru kjörnar til að koma af stað umræðu 
og vinnu sem fléttast út í alla námsþættina. 
Hlutverkaleikur er kjörinn til að æfa ákveðna hegðun og til að dýpka skilning nemanda á einelti og afleiðingum 
þess. Ef farið er í hlutverkaleik á þeim forsendum að kenna börnum samskipti er mikilvægt að kennarinn sé 
þátttakandi í leiknum og hafi hlutverk.  
Í hópastarfi er hægt að vinna með fá börn og auðvelt er að taka fyrir ákveðin atriði sem þörf er á að vinna 
með. Þar væri hægt að vinna með leikræna tjáningu en þannig er auðvelt að fá nemendur til þess að setja sig 
í spor annarra og efla sjálfstraust þeirra. 
 

Einelti meðal starfsmanna 
Starfsfólki ber að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einelti geti átt sér stað og vinna gegn því. Við 
viljum að góð samskipti ríki milli allra aðila en einelti fær illa þrifist þar sem góð samskipti ríkja.   
Starfsfólki ber að koma fram af virðingu og kurteisi hvort heldur sem er við aðra starfsmenn, foreldra eða 
börn. Baktal er ekki liðið og skulu starfsmenn passa sig á að taka ekki undir hjá öðrum neikvæð orð í garð 
samstarfsmanna sinna, foreldra eða barna. Mikilvægt er að taka strax á málunum ef upp kemur ágreiningur 
og skulu þá starfsmenn sem hlut eiga að máli setjast niður með leikskólastjóra þar sem málin eru rædd og 
ágreiningurinn leystur í stað þess að láta hann gerjast og valda meiri óánægju og vanlíðan. Best er að hver 
og einn beri ábyrgð á sjálfum sér og sínu starfi. Sem dæmi um þetta má nefna kaffitíma og aðra fjarveru en 
þá fer best að hver og einn hugsi um sitt en sé ekki að velta vöngum yfir starfi annarra. Taka skal tillit til 
náungans og hafa í huga að orð geta sært. 
Einelti meðal starfsmanna getur birst m.a. í misnotkun valds/ofstjórnun, með óréttmætri starfstengdri 
gagnrýni, meiðandi sögusögnum er komið af stað, starfsmaður er lítillækkaður, útilokaður eða tekinn fyrir, 
starfsmanni er hótað eða starfsmaður er beittur líkamlegu ofbeldi. 

 

Vinnuferli þegar upp kemur einelti meðal starfsmanna 
Starfmaður sem upplifir að ekki sé komið fram við hann af virðingu og vinskap að hálfu annara starfsmanna, 
foreldra eða annara sem viðkoma leikskólanum á ekki undir neinum kringumstæðum að bera það ein og með 
sjálfum sér og tala við leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra, deildastjóra eða annan sem hann treystir til að 
hjálpa sér með málið til leikskólastjóra.  Sama á við ef starfsmaður verður vitni að því ekki sé komið fram við 
samstarfsmann að virðingu og vinskap  ber honum að tilkynna það til leikskólastjóra 
 

Leikskólastjóri ræðir við hlutaðeigandi aðila í sitthvoru lagi sem og aðra sem veitt geta upplýsingar um málið 
en þó skal gæta þess að draga ekki fleiri inn í málið en nauðsynlegt er. Allar upplýsingar úr viðtölum skal skrá 
niður og undirritað af aðilum málsins.  Leikskólastjóri fer vandlega yfir málið með aðstoðarleikskólastjóra eða 
deildastjóra eftir atvikum og upplýsir það  eftir bestu getu. Þegar atvik hafa verið upplýst er mikilvægt að leita 
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sátta og ræða málin með báðum aðilum samtímis eða koma á samtali með aðilum málsins. Við erfið mál 
getur verið gott að fá utanaðkomandi ráðgjafa til að stýra slíkum sáttafundi.  
  
Starfsmaður sem verður uppvís að einelti getur fengið áminningu í starfi, breytingu á starfi eða honum 
fyrirvaralaust vikið úr starfi, allt eftir grófleika atvika og hvernig næst að leysa úr málum.  
Allar ásakanir um einelti eru skoðaðar og er fyllsta trúnaðar gætt. 
 
Forvarnir í starfsmannahópnum 

Mikilvægt er að allt starfsfólk viti af eineltisáætluninni en leikskólastjóri ber ábyrgð á að hún sé kynnt 

nýju starfsfólki. Hluti af skipulagsdegi fer í að ræða samskipti á vinnustaðnum og minna á þau gildi 

sem höfð eru að leiðarljósi á vinnustaðnum. Þau gildi sem starfsfólk leikskólans hefur valið að koma 

fram samkvæmt eru:  Virðing, vináttá og gleði 
 
 

Einelti er ekki liðið og þrífst ekki þar sem fólk sendir skýr skilaboð um að það sé óásættanlegt að taka 

ákveðin starfsmann fyrir 
Starfsfólk fær fræðslu um einelti og samskipti á vinnustað. Gott getur verið að gera athuganir á samskiptum 
starfsfólks og er það í höndum leikskólastjóra. Starfsmannaviðtöl eru einu sinni á ári við deildarstjóra og 
leikskólastjóra þar sem starfsfólki gefst tækifæri til að tjá sig. 
Skemmtinefnd er í leikskólanum og sér hún um að standa fyrir ýmsum uppákomum sem brjóta upp daglegt 
starf og stuðla að því að starfsfólk skemmti sér saman líka utan vinnutíma. Hefð hefur skapast fyrir því að 
vera með „frískan föstudag“ mánaðarlega þar sem  hver deild sameinast um að gleðja samstarfsfólk sitt með 
gotteríi með kaffinu. Vinavika er einu sinni á ári og reynt er að fara 1-2 á ári út að borða saman eða í bústað. 
Mikilvægt er að allir séu hluti af hópnum og engum finnist hann útundan. Öll samskipi litast af gildunum sem 
starfsfólk kaus og allir leggja sig fram um að hafa það gaman saman.   
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