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Öryggisáætlun Hofsstaðaskóla 

Öryggisráð Hofsstaðaskóla 
Öryggisráð skólans skipa þrír starfsmenn auk skólastjóra. Kosið er í öryggisráð á 

starfsmannafundi annað hvort ár í lok skólaárs fyrir komandi skólaár.  

Öryggisráð skólans skólaárið 2020-2021 er skipað eftirfarandi starfsmönnum: Birgi Ottóssyni 

og Hafdísi Báru Kristmundsdóttur öryggisvörðum, Önnu Ágústu Hauksdóttur og Ágústu 

Steinarsdóttur öryggistrúnaðarmönnum. 

Öryggisráð yfirfer allan búnað og öryggi bæði nemenda og starfsmanna í skólahúsnæðinu 

tvisvar sinnum á ári, í september og  janúar. Stuðst er við leiðbeiningar frá Vinnueftirlitinu 

(vinnuumhverfisvísi fyrir skóla) og áhættumat frá VÍS.  

Röskun á skólastarfi vegna óveðurs/hamfara 
Skólinn er opinn og starfar alla daga samkvæmt skóladagatali nema Almannavarnir ríkisins 

aflýsi skólahaldi vegna aftakaveðurs eða annarra hamfara. Ef forráðamenn telja veður viðsjált 

er þeim heimilt að halda börnum sínum heima enda hvílir ábyrgðin fyrst og fremst á foreldrum 

og forráðamönnum. Slíkar fjarvistir skal tilkynna eins og önnur forföll.  

Ef óveður skellur á meðan nemendur eru í skólanum þurfa foreldrar að sækja börn sína eða 

tryggja þeim heimför i samráði við skólann. Skólinn sendir börn ekki heim í slíkum tilvikum án 

samráðs við foreldra.  

Þegar óveður geisar getur orðið röskun á skólastarfi vegna erfiðleika starfsfólks við að komast 

til skóla, en skólinn verður alltaf opnaður og leitast við að halda uppi eðlilegu skólastarfi.  

Reglur sem gilda í óveðri 

1. Skólahúsnæðið er opnað um leið og fyrsti starfsmaður mætir. 

2. Allar upplýsingar eru settar á heimasíðu skólans eins fljótt og unnt er. 

3. Foreldrar eru beðnir um að tilkynna fjarvistir í Mentor. 

4. Tölvupóstur er sendur til foreldra eins fljótt og auðið er t.d. ef þeir þurfa að sækja 

nemendur að loknum skóladegi.  

5. Nemendur sem mæta í skólann eru þar á ábyrgð starfsmanna. 

6. Ætlast er til að foreldrar fylgi börnum sínum inn í skólann og sæki þau inn í lok 

skóladags. 

7. Nemendur fá ekki leyfi til að hringja í foreldra sína og biðja um að vera sóttir. 

8. Foreldrum er heimilt að sækja börn sín áður en skólatíma lýkur.  

9. Nemendur eru inni í frímínútum á ábyrgð starfsmanna. 

10. Regnboginn er opinn samkvæmt auglýstum opnunartíma.  
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Nánari upplýsingar um röskun á skólastarfi vegna óveðurs eru  birtar á vefsíðu skólans. 

http://www.hofsstadaskoli.is/hagnytt/oryggi-nemenda/ovedur/Stórslys/náttúruhamfarir 

Ef stórslys verður eða náttúruhamfari er eftirfarandi verkferli fylgt: 

1. Skólastjóri/áfallaráð aflar upplýsinga um það á hvern hátt atburðurinn tengist 

skólanum. 

2. Haft verður samband við viðeigandi upplýsingamiðstöð, t.d. kirkjuna, Neyðarlínuna 

eða RKÍ. 

3. Aflað verður upplýsinga í stórslysaáætlun Garðabæjar. 

Áfallaáætlun Hofsstaðaskóla 
Við Hofsstaðaskóla er starfandi áfallaráð. Þar sitja eftirtaldi aðilar: skólastjóri, deildarstjóri 

yngri deildar, námsráðgjafi, skólaritari, deildarstjóri sérkennslu og hjúkrunarfræðingur. 

Sóknarprestar, skólasálfræðingur, félagsmálastjóri, bráðadeild og lögregla koma að málum sé 

þess óskað. Skólastjóri kallar áfallaráð saman og því skal óskum um afskipti áfallaráðs beint til 

stjórnenda. Áfallaráð er bundið trúnaði.  

Hlutverk áfallaráðs felst m.a. í forvörnum og forvinnu. Áfallaráð sé um að móta vinnureglur 

um hvernig bregðast eigi við áföllum sem skólasamfélagið ræður ekki við að leysa með 

hefðbundnum hætti. Vinnureglurnar eru endurskoðaðar á fyrsta vinnufundi ráðsins ár hvert. 

Áfallaráð kynnir áfallaáætlunina reglulega fyrir starfsmönnum skólans. Áfallaráð safnar 

bókum, greinum og öðrum gögnum um áföll og sorgarvinnu barna og er starfsmönnum skólans 

til leiðbeiningar um notkun þeirra.  

Ef áföll verða kemur áfallaráð saman og vinnur með skólastjóra að því að skipuleggja viðbrögð 

skólans. Áfallaráð er kennurum og öðrum starfsmönnum skólans til ráðgjafar um viðbrögð við 

áföllum og kemur beint að málum þegar þess er óskað.  

Allar nánari upplýsingar um viðbrögð skólans við áföllum er að finna í áfalláætlun sem birt er í 

heild á vefsíðu skólans.  

http://www.hofsstadaskoli.is/studningur/afallaaaetlun/ 

Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs 
Vorið 2020 var áætlunin endurskoðuð og er í stöðugri endurskoðun vegna COVID-19. 

Áætlunina er að finna á vefsíðu skólans. http://www.hofsstadaskoli.is/hagnytt/oryggi-

nemenda/vidbragdsaaetlun-almannavarna/ 
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Rýmingaráætlun 
Er í endurskoðun. Beðið var eftir lausn þess að hægt væri að kalla í stofur eða handstýra 

bjöllum ef rýma þarf skólann. Nýtt öryggisráð ásamt nýjum öryggisverði mun fara fyrir 

átælunina og endurskoða hana á næstu vikum. Til er góður grunnur sem þarf að uppfæra og 

kynna nemendum, starfsmönnum og skólasamfélagi.  

Aðgerðaráætlun gegn einelti og ofbeldi 

Nemendur 

Til þess að sporna gegn einelti hafa skólayfirvöld, starfsfólk, nemendafélag og skólaráð 

Hofsstaðaskóla lýst því yfir að einelti eða annað ofbeldi verði ekki liðið í skólanum. Lagt er kapp 

á að leita leiða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og leysa þau mál sem upp koma á farsælan 

hátt. Hofsstaðaskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og 

umhyggju. Hofsstaðaskóli vinnur í samstarfi við aðra skóla í Garðabæ undir kjörorðinu: Gegn 

einelti í Garðabæ. Eineltisráð er skólastjóra til fulltingis í þessum efnum. Í eineltisráði sitja 

deildarstjórar deilda og námsráðgjafi. Eineltisáætlun er birt á vefsíðu  skólans. 

http://www.hofsstadaskoli.is/studningur/einelti/ 

Starfsmenn 

Í Hofsstaðaskóla er unnið samkvæmt áætlunum Garðabæjar. 

Stefna Garðabæjar gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 
kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 

Inngangur 

Stefnan nær til og varðar alla starfsmenn Garðabæjar hvort sem vinna þeirra fer fram í 
húsnæði bæjarins eða annars staðar sem og aðra sem málið geta varðað sbr. g lið 3. gr. 
reglugerðar nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni 
og ofbeldi á vinnustöðum. Einnig gildir stefnan um öll vinnutengd störf s.s. á ráðstefnum, 
námskeiðum, ferðalögum og öðrum félagslegum samkomum sem tengjast vinnustaðnum. 
Markmið stefnunnar er að stemma stigu við einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, 
ofbeldi og annarri ótilhlýðilegri háttsemi á vinnustöðum Garðabæjar. Hjá Garðabæ verður ekki 
liðið að starfsmenn leggi samstarfsfélaga, undirmenn, yfirmenn eða þjónustuþega í einelti né 
að starfsmenn verði fyrir slíkri háttsemi af hálfu þeirra sem njóta þjónustu Garðabæjar. Hið 
sama gildir um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega 
háttsemi. Meðvirkni starfsmanna vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni 
og ofbeldis er fordæmd. 
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Skilgreiningar 

Með hugtakinu einelti er átt við: 
 „Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir 
henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda 
honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér 
undir.“ 
(3.gr. liður b reglugerðar nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 
kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum). 

Með hugtakinu kynferðisleg áreitni er átt við: 
„Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann 
tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til 
ógnandi, fjandsamlegrar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. 
Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.“ 
 (2. gr., 4. tl. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla með síðari 
breytingum). 
 
Með hugtakinu kynbundin áreitni er átt við: 
 „Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann 
tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu  viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, 
fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.“ 
  (2. gr., 3. tl. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla með síðari 
breytingum). 
 
Með hugtakinu ofbeldi er átt við: 
 „Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga 
þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu 
frelsis.“ 
 (3.gr. liður e reglugerðar nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 
kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum). 
 

Ábyrgð Garðabæjar 

Garðabær mun grípa til aðgerða gagnvart starfsmönnum sem leggja aðra í einelti, beita 
kynferðislegri áreitni, kynbundinn áreitni eða ofbeldi t.d. með áminningu, tilflutningi í starfi 
eða uppsögn í kjölfar áminningar. 
Tekið verður á fölskum ásökunum um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 
ofbeldi og geta þær því leitt til áminningar. 
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Ábyrgð stjórnenda 

Stjórnendur bera ábyrgð á að viðhalda heilbrigðu og öruggu starfsumhverfi sem er laust við 
einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi. Þeim ber skylda til að bregðast 
strax við verði þeir varir við eða fái þeir vitneskju um óviðeigandi hegðun í skilningi þessarar 
stefnu. Stjórnendur eiga að vinna að forvörnum gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 
kynbundinni áreitni eða ofbeldis t.d. með fræðslu og vitundarvakningu. Stjórnendum ber að 
sýna gott fordæmi með góðu viðmóti sem einkennist af tillitsemi, kurteisi, virðingu og 
umburðarlyndi. Þeim ber að tryggja að starfsmenn séu upplýstir um þessa stefnu og 
viðbragðsáætlun henni tengdri. 

Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi af hálfu yfirmanns getur reynst enn 
þungbærari en af hálfu annarra vegna ójafnrar stöðu þessara aðila á vinnustaðnum. Ef tilkynnt 
er um meint einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi af hálfu yfirmanns 
verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði viðkomandi 
starfsmanns á meðan á meðferð málsins stendur og skal næsti yfirmaður taka ákvarðanir er 
varða meintan þolanda eða vísa skal málinu til mannauðsstjóra. 

Til að sporna við óviðeigandi hegðun og auka líkur á ánægju í starfi ber stjórnendum að 
framkvæma áhættumat á vinnustað sínum reglulega. Áhættumat skal byggja á öllum tiltækum 
upplýsingum þar sem m.a. er tekið tillit til andlegra og félagslegra þátta í tengslum við 
vinnuaðstæður á vinnustaðnum svo sem: 

• fjölda starfsmanna 
• aldurs starfsmanna 
• kynjahlutfalls meðal starfsmanna 
• ólíks menningarlegs bakgrunnar starfsmanna 
• hugsanlegra örðugleika meðal starfsmanna í tengslum við talað og/eða ritað mál 
• skipulag vinnutíma 
• vinnuálag 
• eðli starfs/starfa á vinnustaðnum 
• hvar/hvernig vinnan fer fram 

Ábyrgð starfsmanna 

Verði starfsmaður fyrir eða áskynja um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 
ofbeldi ber honum að leita sem fyrst til næsta yfirmanns eða forstöðumanns viðkomandi 
stofnunar, trúnaðarmanns, vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins eða til mannauðsstjóra. 
Fyrrgreindir aðilar skulu sýna þolanda fullan trúnað. Sjá nánar „Viðbragðsáætlun vegna 
eineltis, kynferðislegrar áreitni,_ kynbundinnar áreitni og ofbeldis“. Starfsmönnum ber að 
haga sér í hvívetna á faglegan hátt og hafa það að leiðarljósi að bera virðingu fyrir öðrum. Þeim 
ber að vera vakandi yfir líðan samstarfsmanna, veita stuðning og gæta trúnaðar um 
persónuleg mál. Starfsmönnum ber jafnframt að taka þátt í könnunar- eða úrlausnarferli sem 
heyrir undir stefnuna og viðbragðsáætlunina sé leitað eftir því enda teljist þeir búa yfir 
mikilvægum upplýsingum er varða viðkomandi máli. Sjá nánar: 

https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/adbunadur/einelti-areitni-ofbeldi/ 
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Viðbragðsáætlun vegna eineltis, kynferðislegrar 
áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis 
 

Starfsmaður sem verður fyrir eða áskynja um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni 
eða ofbeldi skal snúa sér hið fyrsta til næsta yfirmanns, forstöðumanns viðkomandi stofnunar, 
trúnaðarmanns, vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins eða til mannauðsstjóra og tilkynna 
atvikið. Sá yfirmaður sem starfsmaður hefur samband við ákveður í fullu samráði við meintan 
þolanda hvert framhaldið verður en hægt er að velja á milli óformlegrar aðstoðar eða 
formlegrar málsmeðferðar. 

Óformleg aðstoð 

• Meintur þolandi getur upplifað að framkoma einhvers gagnvart sér fari yfir almenn 
samskiptamörk eða gæti talist einelti eða áreitni. Viðkomandi gæti viljað ræða sjálfur 
við meintan geranda. Í sumum tilfellum áttar meintur gerandi sig ekki á að hegðun hans 
hafi neikvæð áhrif á samstarfsmenn eða að hún fari yfir almenn samskiptamörk.  

• Meintur þolandi getur leitað aðstoðar/ráða hjá næsta yfirmanni eða forstöðumanni 
viðkomandi stofnunar, trúnaðarmanni, vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins eða til 
mannauðsstjóra sem kanna hvort hægt sé að miðla málum ef við á. Viðkomandi þarf 
ekki að nafngreina meintan geranda og er trúnaðar gætt um málsatvik en athuga ber 
þó frumkvæðisathugun/frumkvæðisskyldu atvinnurekanda*.  

• Metin þörf þolanda fyrir stuðning og hugsanlega ráðgjöf fagaðila. 

*Stjórnendum hjá Garðabæ ber skylda til samkvæmt reglugerð nr. 1009/2015 að láta ekki 
einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað viðgangast. 
Starfsmaður þarf því að gera sér grein fyrir að mögulega þarf atvinnurekandi að hefja 
frumkvæðisathugun máls jafnvel þó starfsmaður ákveði að tilkynna málið ekki formlega. 
Frumkvæðisathugun er ekki einstaklingasmál og ekki rannsókn á málum tiltekins starfsmanns 
eins og þegar tilkynning berst frá meintum þolanda. Í frumkvæðisathugun felst að framkvæma 
almenna könnun á tilteknum atriðum á vinnustað s.s. vinnustaðamenningu, stjórnunar-
háttum, samskiptum o.fl. 

Formleg málsmeðferð 

• Skrifleg kvörtun berst um meint einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 
ofbeldi. Það sem fram þarf að koma í slíkri tilkynningu eru eftirfarandi atriði: 

o nafn þolanda/tilkynnanda 
o nafn meints geranda og annarra sem kunna að tengjast málinu 
o heiti vinnustaðar 
o umkvörtunarefnið með lýsingu á atburðum (hvar, hvenær, hverjir, hvernig) 
o önnur fyrirliggjandi gögn ef einhver eru s.s. tölvupóstar, SMS eða Message 

skilaboð o.fl. 
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• Þegar viðkomandi yfirmaður/aðili hefur fengið vitneskju um meint einelti eða áreitni 
skal hann bregðast strax við. Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum. Rætt er við 
þolanda, geranda og aðra sem veitt geta upplýsingar um málið. Gæta skal að því að 
skrá allar upplýsingar** sem tengjast meðferð málsins og halda hlutaðeigandi aðilum 
upplýstum á meðan á meðferð málsins stendur. Jafnframt er könnuð þörf aðila fyrir 
stuðning og/eða ráðgjöf fagaðila. 

• Á meðan á rannsókn máls stendur er metið hvort grípa þurfi til aðgerða sem miða að 
takmörkun á samskiptum eða samveru viðkomandi aðila, hvort gera þurfi tímabundna 
breytingu á störfum málsaðila eða hvort leysa þurfi aðila tímabundið undan 
starfsskyldum. 

• Rannsóknaraðili fer yfir kvörtunina og fyrirliggjandi upplýsingar með það að markmiðið 
að skoða hvort lýsingar falli undir hugtakið einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin 
áreitni eða ofbeldi sem fram koma í stefnu Garðbæjar gegn fyrrgreindum þáttum (sjá 
nánar Stefnu Garðabæjar gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 
ofbeldi á vinnustöðum). Ef í ljós kemur að framkomnar upplýsingar falla ekki undir 
hugtökin/skilgreiningarnar er tilkynnandi boðaður í viðtal og það útskýrt fyrir honum 
og hugsanlega getur verið nauðsynlegt að skoða aðstæður sem leiddu til þess að 
starfsmaður taldi sig þurfa að leggja fram kvörtun. Ákveða þarf eftirfylgni og leiðir til 
að koma samskiptum í ásættanlegt horf. 

• Ef í ljóst kemur að kvörtunin á við rök að styðjast er fundin lausn sem m.a. getur falist 
í breytingum á vinnustaðnum, vinnubrögðum eða vinnuskipulagi. Gerandinn mun fá 
leiðsögn og/eða aðvörun en gæti líka verið færður til í starfi. 

• Málinu fylgt eftir og rætt við aðila þess að ákveðnum tíma liðnum. Fylgst verður með 
samskiptum aðila málsins. 

• Ef þolandi hefur veikst vegna eineltisins, áreitninnar eða ofbeldisins og farið í 
tímabundið veikindaleyfi stuðlar Garðabær að endurkomu hans aftur til starfa. 

• Láti gerandinn ekki segjast og viðheldur eineltinu, áreitninni eða ofbeldinu leiðir það til 
skriflegrar áminningar og uppsagnar hans úr starfi ef ekki er látið af hinni brotlegu 
háttsemi.  

• Þegar viðkomandi yfirmaður, forstöðumaður viðkomandi stofnunar eða 
mannauðsstjóri líta svo á að málinu sé lokið af hálfu atvinnurekanda skal viðkomandi 
upplýsa hlutaðeigandi starfsmenn um að svo sé. Óski hlutaðeigandi starfsmenn eftir 
því að fá skriflega staðfestingu á að málinu sé lokið af hálfu Garðabæjar skal verða við 
þeirri beiðni enda berist slík beiðni innan sex mánaða frá því að upplýst var um málalok. 

Til greina kemur að fá utanaðkomandi og sérhæfðan ráðgjafa til að stýra formlegu 
málsmeðferðinni fyrir hönd Garðabæjar 

**Allri málsmeðferð skal hagað í samræmi við stjórnsýslulög nr. 37/1993. Farið skal með allar 
persónuupplýsingar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 
90/2018 og reglugerð um öryggi persónuupplýsinga nr. 299/2001. Trúnaður og afhending 
gagna er samkvæmt upplýsingalögum nr. 140/2012. 

Samþykkt 15. mars 2019 
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