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Forvarnaráætlun

 Markmið Hofsstaðaskóla með forvörnum er að stuðla að alhliða heilbrigði 

nemenda sinna, jákvæðri sjálfsmynd og heilbrigðum lífsháttum með fræðslu og 

umræðu í samvinnu við foreldra.

 Forvarnarstefnan tengist leiðarljósum skólans (vellíðan, verkmennt, vinnusemi, 

viska og virðing)

 Forvarnarfræðslan fer að mestu leyti fram í kennslustundum þar sem hún er 

samþætt við það námsefni sem unnið er með hverju sinni en einnig fáum við 

utanaðkomandi fræðslu reglulega. 



Forvarnarstefnan miðar að því að 

 Styrkja sjálfsmynd nemenda, efla sjálfsvirðingu þeirra og virðingu gagnvart 

öðrum og umhverfi sínu. 

 Markvisst sé unnið með að þjálfa nemendur í að mynda sér skoðanir, tjá 

tilfinningar á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og efla gagnkvæma virðingu og 

jákvæð samskipti.

 Stuðla að því að nemendur efli með sér sterka og heilbrigða sjálfsmynd, góðan 

félagsþroska og læri að lifa og starfa í þjóðfélaginu. 

 Inn í forvarnaráætlun fléttast ýmis verkefni og áætlanir sem unnið er eftir eins 

og eineltisáætlun, Velferð barna í Garðabæ og fleira.  



Gegn einelti í Garðabæ

 Samstarfsverkefni skólanna í Garðabæ 

 Allir eiga að geta stundað nám og notið félagslífs án þess að óttast einelti eða 

annað ofbeldi

 Einelti er litið alvarlegum augum og þegar upp koma mál í skólanum þar sem 

grunur leikur á um að slíkt sé að ræða er tekið á því strax

 Til að leysa vanda þarf samstillt átak nemenda, foreldra, kennara og annarra 

starfsmanna skólans

 Allir starfsmenn skólans taka þátt í verkefninu



Velferð barna í Garðabæ 

 Markmið verkefnisins er að samhæfa verklag og vinnubrögð allra sem vinna 

með börnum og unglingum í bænum þegar grunur kviknar um ofbeldi, 

vanrækslu eða áhættuhegðun

 Í verkefninu er meðal annars haldið utan um gagnabanka um námsefni á sviði 

jafnréttis, kynheilbrigðis og velferðar



Öryggisáætlun Hofsstaðaskóla

 Starfandi er öryggisráð, skipað þremur starfsmönnum auk skólastjóra

 Öryggisráð yfirfer allan búnað og öryggi bæði nemenda og starfsmanna í 

skólahúsnæðinu tvisvar sinnum á ári, í september og janúar

 Í öryggisáætlun skólans má finna upplýsingar varðandi röskun á skólastarfi 

vegna óveðurs/hamfara og reglur sem gilda í óveðri.



Áfallaáætlun Hofsstaðskóla

 Við Hofsstaðaskóla er starfandi áfallaráð. Þar sitja eftirtaldir aðilar: skólastjóri, 

deildarstjóri yngri deildar, námsráðgjafi, skólaritari, deildarstjóri sérkennslu og 

hjúkrunarfræðingur

 Áfallaráð sér um að móta vinnureglur um hvernig bregðast eigi við áföllum sem 

skólasamfélagið ræður ekki við að leysa með hefðbundnum hætti



Agamál – vinnuferlar 

 Í Hofsstaðaskóla er markmið að leiðrétta hegðun og koma í veg fyrir að hún 

endurtaki sig. Mikilvægt er að nemandinn læri af mistökum sínum og beri 

ábyrgð á eigin framkomu og hegðun. Brugðist er við eðli, alvarleika brots og 

aðstæðum. Agamál eru sameiginlegt viðfangsefni heimilis og skóla og með því 

að hjálpast að næst bestur árangur. 

 Skólareglur Hofsstaðaskóla 



Yfirlit yfir forvarnir í Hofsstaðaskóla

Bekkur Hvað gert 
1. bekkur Líkaminn minn (hjúkrunarfræðingur og námsráðgjafi) - morgunmatur – Tannvernd – Hjálmanotkun (hjúkrunarfræðingur) –

Farið yfir eineltisáætlun

2. bekkur Krakkarnir í hverfinu (Blátt áfram og starfsfólk skólans) – Svefn og tilfinningar (hjúkrunarfræðingur) – Farið yfir eineltisáætlun

3. bekkur Leyndarmálið (Umsjónarkennarar og námsráðgjafi) – Fæðuhringurinn og Hreyfihringurinn (hjúkrunarfræðingur) – Farið yfir 

eineltisáætlun

4. bekkur Saft fræðsla (SAFT ) – Tannvernd – Slysahættur og viðbrögð – Sjálfsmynd (hjúkrunarfræðingur) – Farið yfir eineltisáætlun

5. bekkur Reglulegar máltíðir – Viðbrögð við hreyfingu – Góð samskipti (hjúkrunarfræðingur) – Farið yfir eineltisáætlun

6. bekkur Kynþroski, fræðsla (hjúkrunarfræðingur). Alls kyns um kynþroskann (umsjónarkennarar og námsráðgjafi) – Farið yfir 

eineltisáætlun

7. bekkur Tannvernd – Góð sjálfsmynd (hjúkrunarfræðingur) – Farið yfir eineltisáætlun


