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1.Inngangur
Teymi um skólaforðun tók til starfa samkvæmt erindisbréfi í febrúar 2016 og lauk störfum rúmu
ári síðar. Grunntónninn í vinnu teymisins er í samræmi við lög og reglugerðir og
Forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar. Einn af meginþáttum stefnunnar er virkni og þátttaka þar
sem áherslan er á að virkja öll börn og sporna gegn brotthvarfi nemenda úr námi og skipulögðu
íþrótta- og frístundastarfi.
Helsta hlutverk teymis um skólaforðun er samkvæmt erindisbréfi (sjá fylgiskjal 1) að afla
heildstæðrar yfirsýnar yfir þjónustu við börn og ungmenni í efri bekkjum grunnskóla og neðstu
bekkjum framhaldsskóla sem forðast að mæta í skólann.
Teymið hefur sett fram skilgreiningu á skólaforðun sem byggist á þeim upplýsingum og
rannsóknum sem aflað var um málefnið. Á starfstíma teymisins var verk- og vinnulag hérlendis
og erlendis skoðað sem miðar að því að vinna gegn skólaforðun eða stöðva hegðunina. Einnig
var rýnt í ýmsar rannsóknir. Teymið kynnti sér verklag og þau úrræði sem eru í boði í borginni
í dag vegna nemenda með skólaforðun, í efstu bekkjum grunnskóla og neðstu bekkjum
framhaldsskóla.
Teymið fékk ýmsa aðila á fundi til sín til að ígrunda framtíðarsýn og fyrirliggjandi þarfir
varðandi þjónustu við þann hóp barna og ungmenna sem glíma við skólaforðun. Hér á landi
liggja ekki fyrir tölur um fjölda þeirra barna og ungmenna sem þróa með sér skólaforðun þar
sem oft er um flókinn og samsettan vanda að ræða. Samkvæmt bandarískum rannsóknum glíma
allt að 28 % þarlendra barna og unglinga við skólaforðun á hverjum tíma. Vegna alvarleika
málsins hafa í mörgum fylkjum verið þróuð gagnreynd úrræði og aðferðir sem vinna gegn
skólaforðun. Megin markmiðið er að styðja við góða skólasókn og vekja foreldra og skólafólk
til vitundar um vandann og þær afleiðingar sem slök skólasókn hefur fyrir nemandann og
samfélagið.

Hér á landi eru vísbendingar um að hópur þeirra nemenda sem glíma við

skólaforðun fari stækkandi, hugsanlega vegna vaxandi kvíða í samfélaginu.
Vinna teymis um skólaforðun leiddi í ljós að mjög margt gott er unnið í þágu þessa hóps hjá
Reykjavíkurborg. Á öllum þjónustumiðstöðvunum er veitt ráðgjöf og stuðningur til foreldra og
skóla vegna skólaforðunar. Hinsvegar er ljóstað þörf er á að samræma verklag og aðgerðir sem
vinna gegn skólaforðun og brotthvarfi úr grunn-og framhaldsskóla. Vinna þarf að því að
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gera verklag markvissara og hvetja skólafólk og foreldra til að leggja aukna áherslu á mikilvægi
góðrar skólasóknar.
Það er samhljóma álit teymisins að vitundarvakningar er þörf meðal foreldra um tengsl góðrar
skólasóknar, vellíðunar nemandans og velgengni hans í námi.
Samantekt á tillögum teymisins er að finna á bls. 9-11, en einstaka tillögur eru í lok hvers kafla
skýrslunnar. Yfirlit úrræða sem aflað var hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar fylgir í viðhengi
með skýrslu þessari í fylgiskjali 12.
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1.1 Fundir
Alls fundaði teymi um skólaforðun formlega 17 sinnum á tímabilinu. Að auki voru vinnufundir
haldnir vegna skýrsluskrifa. Aðilar teymisins koma frá tveimur sviðum borgarinnar og búa yfir
yfirgripsmikilli reynslu og þekkingu á skóla- og velferðarmálum. Strax í upphafi var gengið
beint til verks og voru teymismeðlimir samstillir og sammála um mikilvægi vinnunar sem
framundan var samkvæmt erindisbréfi.

Aðilar teymisins eru eftirfarandi:
-

Alda Ingibergsdóttir, sálfræðingur Þjónustumiðstöð Breiðholts.

-

Héðinn Pétursson, ráðgjafi foreldra og skóla, fagskrifstofu skóla og frístundasviðs.

-

Hulda Björk Finnsdóttir, félagsráðgjafi Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis.

-

Ingveldur Halla Kristjánsdóttir, náms-og starfsráðgjafi Námsflokkum Reykjavíkur.

-

Jóhanna Erla Guðjónsdóttir, félagsráðgjafi Barnavernd Reykjavíkur.

-

Ragnar Harðarson, verkefnastjóri Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness

-

Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, verkefnastjóri Þjónustumiðstöð Vesturbæjar,
Miðborgar og Hlíða.

-

Stefanía Sörheller, verkefnastjóri á skrifstofu velferðarsviðs.

-

Una Björg Bjarnadóttir, kennsluráðgjafi þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
leiddi teymið.

Alda Ingibergsdóttir sálfræðingur á Þjónustumiðstöð Breiðholts starfaði með teyminu fyrstu
mánuðina, en hætti þegar hún fór til annarra starfa, ekki kom neinn í staðinn fyrir hana.

Gestir á fundum teymisins voru eftirfarandi í tímaröð:
-

Halldóra D. Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur. Hún áréttaði
mikilvægi þess að skólaforðunarmál fái vinnslu á þjónustumiðstöðvum áður en vísað er til
Barnaverndar Reykjavíkur. Ekki er að finna sömu úrræði á öllum þjónustumiðstöðvum og
getur það haft áhrif á vinnslu mála á barnaverndarstiginu að sögn Halldóru. Hún áréttaði
mikilvægi þess að unnið sé eftir einstaklingsáætlun með börn með fjölþættan vanda.
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-

Hákon Sigursteinsson, deildarstjóri skólaþjónustu Þjónustumiðstöðvar Breiðholts,
greindi frá vinnu og innleiðingarferli á samræmdu skólasóknarkerfi í 1.-10. í grunnskólum
Breiðholts.

-

Huldís Mjöll Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur í fjölskylduteymi Heilsugæslunnar í
Glæsibæ. Hún greindi frá markmiði fjölskylduteymisins sem er að stytta boðleiðir milli
þeirra aðila sem koma að stuðningi við barnið og stytta biðtíma eftir þjónustu. Með
samvinnu fjölskylduteymis, foreldra og skóla er fjallað um mál barns á heildstæðan hátt
s.s. þegar um skólaforðun er að ræða. Verklag fjölskylduteymisins felst í að greina vandann
og skoða úrræði með öllum aðilum.

-

Guðlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri unglingastigs Langholtsskóla, sagði frá ÁTAKI um
bætta skólasókn og reynslu og árangri af því í samvinnu við Þjónustumiðstöð Laugardals
og Háaleitis.

-

Hrefna Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla sagði frá markmiði
samtakanna sem er að aðstoða alla foreldra og bjóða upp á ýmsa fræðslu fyrir nemendur
og foreldra. Hrefna sagði frá foreldrasáttmála Heimilis og skóla sem er öflugt tæki foreldra
til að sameinast um viðmið í uppeldinu. Rætt um þörf á vitundarvakningu meðal foreldra
um mikilvægi góðrar skólasóknar. Einnig var farið yfir möguleika á samstarfi í forvörnum
milli Heimilis og skóla og SFS og VEL.

-

Björn Rúnar Egilsson, verkefnastjóri SAFT verkefnisins, sagði frá forvarnaefni um
netnotkun og fræðslu til allra nemenda í 6.bekk á landinu.

-

Ingibjörg Markúsdóttir og Magnús Friðriksson, sálfræðingar, teymisstjórar MST
meðferðar hjá Barnaverndarstofu greindu frá inntaki MST meðferðar. Rætt var um
mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, forvarnarvinnu og aðgengi þjónustumiðstöðvanna að
úrræðum á stigi 2, gula stiginu til að koma í veg fyrir að skólaforðunin verði alvarlegri. Í
þessu samhengi bentu aðilar MST meðferðarinnar á mikilvægi samræmingar
skólaforðunarúrræða milli þjónustumiðstöðvanna í borginni.

-

Ólöf Helga Þór, náms-og starfsráðgjafi Fjölbrautaskólanum Breiðholti greindi frá
samstarfi milli leik-, grunn- og framhaldsskóla til að sporna gegn brotthvarfi nemenda úr
FB. Fram kom mikilvægi samstarfs heilsugæslunnar við grunn- og framhaldsskólana, og
þörf á fræðslu og vitundarvakningu á einkennum skólaforðunar fyrir foreldra og starfsfólk
skólanna og heilbrigðisstofnanna. Lögð er áhersla á að nemendur fái persónulegan

7

stuðning frá starfsfólki FB og hefur starfsfólk skólans verið að þróa ákveðið stuðningskerfi
því lútandi.
-

Ragnheiður Axelsdóttir, kennslu- og sérkennsluráðgjafi, Miðgarði, sagði frá fyrirhuguðu
samstarfi skólaárið 2016-2017 milli Miðgarðs og skólanna í Grafarvogi og Kjalarnesi.
Samstarfið miðar að því að brugðist verði strax við ástundunarvanda nemenda í 8. bekk
með

einstaklingsmiðaðri,

persónulegri

aðstoð,

athugun

á

námsumhverfi,

heimilisaðstæðum og/eða félagslegri stöðu. Ragnheiður greindi teyminu einnig frá skýrslu
starfshóps (2014) um samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs um
barnaverndarmál.
-

Helgi Viborg, sérfræðingur hjá skóla-og frístundasviði og velferðarsviði.
Helgi vinnur að því að móta tillögur um hvernig megi samhæfa framboð
skólaþjónustunnar í Reykjavík í samstarfi við starfsstöðvar skóla-og frístundasviðs og
velferðarsviðs. Einnig vinnur Helgi að því að stýra innleiðingu breyttra starfshátta
skólaþjónustunnar. Í máli sínu lagði Helgi m.a. áherslu á að langvinn skólaforðunarmál
verði unnin í viðbragðsteymi í skólaþjónustunni.
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1.2 Tillögur teymis um skólaforðun
Framtíðarsýn
Tillaga 1: Hrundið verði af stað vitundarvakningu meðal foreldra og nemenda um mikilvægi góðrar
skólasóknar. Leitað verði nýrra leiða í þessum tilgangi (bls.29-32).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið Dags.: vor 2018

Tillaga 2: Gert verði átak til að fræða foreldra, starfsfólk skóla, heilsugæslu og velferðarþjónustu um
einkenni skólaforðunar, áhrif, forvarnir og snemmtæka íhlutun (bls.29-32) .
Ábyrgð: skóla og frístundasvið og velferðarsvið Dags.: vor 2018

Tillaga 3: Unnið verði að því að auka virkt eftirlit með skólasókn í grunnskólum. Að kerfi sem halda utan
um skólasókn nemenda þrói „hættumerki“ s.s. „rauð flögg“ þegar skólasókn fer yfir þau viðmið sem skóli
hefur. Enginn greinarmunur sé gerður á ástæðu fjarveru, leyfum, veikindum eða óleyfilegum fjarvistum.
Litið verði til skólasóknarkerfisins INNU í framhaldsskólum. Markmiðið er að snemmtæk íhlutun hefjist
sem fyrst (bls. 29-32).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið Dags.: haust 2018

Tillaga 4: Grunnskólar noti einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun á stigi 1 (græna stigið), til að styðja
nemanda í bæta skólasókn sína áður en að málinu er vísað til þjónustumiðstöðvar, stig 2 (gula stigið).
Verklagið Skólaáætlun verði haft til hliðsjónar (bls.16 og fylgiskjal 2).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið Dags.: vor 2018

Tillaga 5: Unnið verði að því að allir grunnskólar í borginni vinni í samræmi við verklagsreglu C. Aðkoma
þjónustumiðstöðva og Barnaverndar Reykjavíkur verði útfærð nánar og samræmd með því markmiði að
auðvelda samvinnu og tryggja sambærilega þjónustu í öllum hverfum Reykjavíkurborgar (bls. 20-23 og
fylgiskjal 5).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið og velferðarsvið Dags.: haust 2018

Tillaga 6: Að önnur hverfi borgarinnar samræmi skólasóknarreglur sínar og viðmið eins og grunnskólar
Breiðholts hafa gert. Markmiðið með því er að gera það mögulegt að fylgjast með fjölda
skólaforðunarmála í hverfum og vinna markvisst gegn skólaforðun (bls.28 og fylgiskjöl 10 og 11).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið Dags.: 2018-2019
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Tillaga 7: Aukin samvinna kerfa með notkun skýrra verkferla s.s. heilsugæsluteymi Glæsibæjar. Að
norska módelið „Familiens hus“ verði skoðað í þessu samhengi þar sem áhersla er lögð á forvarnir og
snemmtæka íhlutun til að vinna m.a. gegn þróun skólaforðunar (bls. 23-25).
Ábyrgð: velferðarsvið og skóla-og frístundasvið Dags.: 2018-2019

Tillaga 8: Teymið leggur til að, sértækt HAM námskeið samkvæmt líkani sálfræðinganna Kearney og
Albano (2007) verði í boði hjá Reykjavíkurborg fyrir börn og unglinga með langvinna og alvarlega
skólaforðun (stig 3). Lagt er til að fjármögnun og ábyrgð íhlutunar verði í höndum Barnaverndar
Reykjavíkur og verði hluti meðferðaráætlunar viðkomandi barns eða unglings. Teymið leggur til að 1-2
sérhæfðir sálfræðingar innan skólaþjónustu þjónustumiðstöðvanna haldi námskeiðið (bls. 26).
Ábyrgð: velferðarsvið Dags.: vor 2018

Tillaga 9: Lagt er til að gagnreynt verklag virknimats verði innleitt í skólum og á þjónustumiðstöðvum.
Tilgangurinn er að leita lausna og greina þá hegðun sem einkennir skólaforðun nemandans. Flokkun
Wimmers (tafla 1) verði lögð til grundvallar verklagi þessu (bls.14-15).
Ábyrgð: velferðarsvið og skóla-og frístundasvið Dags.: haust 2018

Tillaga 10: Útbúin verði “ verkfærakista ráðgjafa“ í skóla- og velferðarþjónustu fyrir þá ráðgjafa sem
vinna að skólaforðunarmálum (bls. 18).
Ábyrgð: velferðarsvið Dags.: vor 2018

Tillaga 11: Fjölskylduráðgjöf verði í boði fyrir fjölskyldur á stigi 2, á stigi þjónustumiðstöðva (bls. 24).
Ábyrgð: velferðarsvið Dags.: 2018-2019

Viðhald og þróun verklags sem vinnur gegn skólaforðun

Tillaga 12: Verklag viðbragðsteymis skólaþjónustu á þjónustumiðstöðvum (stig 2, gula stigið) verði ávallt
notað þegar skólaforðun barns eða unglings er langvinn. Tilvísun berst frá nemendaverndarráði skóla
(bls. 23).
Ábyrgð: velferðarsvið Dags.: vor 2018
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Tillaga 13: Verklag sem vinnur gegn skólaforðun og brotthvarfi úr grunn- og framhaldsskóla verði
samræmt yfir borgina. Tekið verði mið af því verklagi og þeim úrræðum sem eru til staðar í dag. Dæmi um
núverandi verk-og vinnulag í borginni (des. 2017), sjá bls. 27-28.
Ábyrgð: velferðarsvið og skóla-og frístundasvið Dags.: haust 2018

Tillaga 14: Greiningartækið ESTER verði notað í langvinnum skólaforðunarmálum til að meta þörf á
úrræðum og skoða styrkleika, veikleika og verndandi þætti hjá foreldrum og barni í skóla og heima. Einnig
listarnir MASC, CDI og SDQ( meta hegðun og líðan). ESTER og matslistarnir verði hluti „verkfæra“
starfsfólks í skóla-og velferðarþjónustu þjónustumiðstöðva á stigi 2, gula stiginu (bls.18)
Ábyrgð: velferðarsvið Dags.: vor 2018

Tillaga 15: Heilsueflandi leik-grunn og framhaldsskóli verði grunnur stefnumótunar til að vinna gegn þróun
skólaforðunar, styður við jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl (bls.32).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið Dags.: 2018-2019

Málþing og rannsóknir

Tillaga 16: Haldið verði málþing um skólaforðun fyrir skóla, heilsugæslu og starfsfólk skólaþjónustu og
Barnaverndar. SFS, VEL og Heimili og skóli taki höndum saman. Skólaforðun verði yfirskriftin.
Heildarnálgunin verði út frá lífsvenjum virkni og vellíðan. Fjallað t.d. um áhrifaþætti eins og einelti, notkun
snjalltækja, uppeldi og rútínur, skólasókn, námsástundun og námsárangur (bls.31 og fylgiskjal 6)
Ábyrgð: velferðarsvið og skóla og frístundasvið Dags.: vor 2018

Tillaga 17: Leitað verði leiða til að bæta úr þörfinni á íslenskum rannsóknum á umfangi skólaforðunar (bls.
34-35).
Ábyrgð: skóla og frístundasvið Dags.: 2018-2019

2. Skilgreining á skólaforðun (school refusal)
Skólaforðun er meðvituð eða ómeðvituð hegðun sem barn eða unglingur sýnir þegar mæta á í
skólann. Hegðunin birtist í erfiðleikum með að sækja skóla hvort sem um er að ræða heilan
skóladag eða hluta úr degi í lengri eða skemmri tíma.
11

Ástæður skólaforðunarhegðunar eru oft flóknar og tala þau Kearney og Albano um að hugtakið
skólaforðun sé regnhlífarhugtak ýmissa birtingamynda þess þegar barn eða unglingur mætir
ekki í skólann. Hugtakið felur einkum í sér ástæður sem tengjast kvíða og tilfinningalegum
erfiðleikum (Kearney, Albano 2007). Önnur hugtök hafa verið notuð í gegnum tíðina um
skólaforðun t.d. skróp (truancy) sem á við um óleyfilegar fjarvistir frá skóla og skólafóbía
(School fobia) sem felur í sér hræðslu við að fara í skólann (Wimmer 2013; Bahali og Avci
2011; Kearney og Albano 2007).
Snemmtæk íhlutun og samvinna skóla og heimilis er lykilatriði til að stöðva hegðunina. Þess
vegna skiptir miklu að greina skólaforðun snemma og nota aðferðir og inngrip sem skólafólk
og foreldrar geta beitt til að styðja barnið eða unglinginn (National Educational Psychological
Service 2015).
Með snemmtækri íhlutun er hægt vinna gegn þróun skólaforðunar hjá barni eða unglingi.
Skólaforðunin telst þá skammvinn og flokkast sem stig 1.
Hafi skólaforðun hins vegar staðið yfir í tvær vikur eða lengur hjá barni/unglingi telst hún
langvinn, en væg. Þetta stig skólaforðunar vísar til mála sem staðið hafa yfir í 2 vikur upp í eitt
ár og flokkast sem stig 2. Allan þann tíma hafa verið vandamál með skólasókn barnsins eða
unglingsins. Staðan getur haft mikil áhrif á daglegt líf fjölskyldu viðkomandi og getur vandinn
orðið verulegur.
Langvinn, alvarleg skólaforðun á við þegar forðunin hefur staðið yfir lengur en eitt ár og
flokkast þá sem stig 3.
Samkvæmt ofangreindu má flokka skólaforðun í eftirfarandi þrjú stig:
Stig 1:

Skammvinn skólaforðun

Stig 2:

Langvinn, væg skólaforðun

Stig 3:

Langvinn alvarleg skólaforðun

Rannsóknir sýna að áhrif skólaforðunar á námsárangur, ástundun og líðan eru mikil. Þörf er á
fjölskylduráðgjöf og markvissu inngripi. (National Educational Psychological Service 2015,
Wimmer 2013, Bahali og Avci 2011, Kearny og Albano 2007, Ladwig og Khan, 2007).

12

Börn og unglingar með skólaforðun geta kvartað yfir líkamlegum einkennum rétt áður en haldið
er af stað í skólann. Algengustu umkvartanir eru höfuðverkur, magaverkur, svimi eða
niðurgangur. Önnur einkenni eru skapofsaköst, stífni/þrjóska, aðskilnaðarkvíði, forðun og það
að ögra/sýna óhlýðni (Kearney og Albano 2007, Ladwig og Khan 2007). Í skólanum óskar
barnið/unglingurinn gjarnan ítrekað eftir að fara til hjúkrunarfræðingsins í skólanum yfir
skóladaginn með líkamlegar umkvartanir. Ef barnið fær leyfi til að vera heima hverfa þessi
líkamlegu einkenni fljótt en koma aftur næsta morgun þegar leggja á af stað í skólann (Kearney,
Albano 2007, Ladwig og Khan 2007). Fræðimennirnir Kearney, Albano tala um að
skólaforðunarhegðun hafi ávallt áhrif fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans og að inngripa sé
þörf á öllum stigum (stigi 1, 2 og 3). Þau tala um skammtímaáhrif og langtímaáhrif
skólaforðunar:
Skammtímaáhrif
Náms- og tilfinningalegir erfiðleikar, auknar líkur á áhættuhegðun, samskiptaerfiðleikar í
daglegu lífi fjölskyldu, vanræksla og að misbrestur geti orðið á að barni séu sett mörk.
Langtímaáhrif
Atvinnuþátttaka foreldra, erfiðleikar í hjónabandi, áfengis-og fíkniefnavandi, áhættuhegðun og
tilfinningalegir erfiðleikar eins og kvíði og þunglyndi.
Auknar líkur eru á ofangreindum skammtíma- og langtíma áhrifum eftir því sem barn eða
unglingur er lengur frá skóla vegna skólaforðunar. Fræðimenn eru ekki að fullu sammála um
það hvort að skólaforðun sé eingöngu ómeðvituð eða meðvituð ákvörðun um að mæta ekki í
skólann. Skólasálfræðingurinn Mary B. Wimmer gerir ekki greinarmun á óheimilum fjarvistum
úr skóla og skrópi, segir þessa hegðun skarast. Norski fræðimaðurinn Trude Havik gerir hins
vegar greinarmun á óheimilum fjarvistum úr skóla (skróp) og skólaforðun vegna vanlíðunar.
Fyrri hópinn, segir Havik, taka meðvitaða ákvörðun um að mæta ekki vegna þess að eitthvað
annað er áhugaverðara en að vera í skólanum. Eins og t.d. að vera frekar með félögunum, í
tölvunni eða vera í félagsskap unglinga með áhættuhegðun sem t.d. neyta vímuefna. Havik
segir skólann ekki vera áhugaverðan kost í augum þessara nemenda og að foreldrar viti ekki
hvar þau eru á skólatíma. Aftur á móti er hinn hópurinn heima, gjarnan í tölvunni eða uppi í
rúmi og foreldrar eru ráðlausir en vita hvar barnið er. Havik bendir á mikilvægi þess að skólinn
komi til móts við þessa nemendur strax á einstaklingsmiðaðan hátt til að skólaforðunarhegðunin
hætti. Havik telur brýnt að kortleggja vandann sem fyrst.
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Mikilvægt er að starfsfólk skóla og heilbrigðiskerfis búi yfir þekkingu og færni til að greina
skólaforðun þegar hegðunin byrjar hjá barni eða unglingi. Það er nauðsynlegt að bregðast hratt
og rétt við til að stöðva hegðunina svo vandinn verði ekki stærri (Sigrún Ína Ásbergsdóttir og
Steinunn Ósk Geirsdóttir 2014). Ef nemandi finnur til óöryggis í skólanum vegna ótta við
ofbeldi eða einelti, getur það haft áhrif á skólasókn hans og þróast yfir í skólaforðun. Einelti
getur tekið á sig ýmsar myndir og neteinelti getur haft mikil áhrif á einstaklinginn. Aukin notkun
samfélagsmiðla og snjalltækja hefur fært einelti inn í áður óþekktar víddir þar sem lagt er í
einelti án þess að horfast í augu við fórnarlambið. Slíkt einelti getur náð til margra á afar stuttum
tíma (Lingenfelter og Hartung 2015).

2.1 Greining á skólaforðun og íhlutun
Í bók sinni School Refusal and Truancy, hefur bandaríski skólasálfræðingurinn Mary B.
Wimmer (2013) flokkað ástæður þess að börn eða unglingar forðast að mæta í skólann til lengri
eða skemmri tíma (sbr. tafla 1). Samkvæmt flokkuninni er þeim sem glíma við skólaforðun
skipt í fjóra hópa. Sjónum er beint að hegðuninni skólaforðun og ástæðu fyrir henni í stað þess
að flokka eingöngu eftir tilfinningalegum vanda eins og kvíða eða þunglyndi.
Wimmer talar um mikilvægi þess að nota virknimat (functional behavioral assessement) við að
greina skólaforðunarhegðun, leita lausna og skilja ástæður þess að nemandinn mætir ekki í
skólann. Dr. Anna-Lind Pétursdóttir o.fl tala um virknimat sem gagnreynda og kerfisbundna
leið til að meta þætti í umhverfinu sem hafa áhrif á erfiða hegðun. Notkun virknimats hjálpi til
við að greina tilgang hegðunar og setja fram einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun (Anna Lind
Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir 2012).
Í virknimati eru aðferðir atferlisgreiningar notaðar til að greina umhverfisþætti sem hafa áhrif
á óæskilega hegðun og hvaða tilgangi hún þjóni fyrir einstaklinginn (Sesselja Árnadóttir og
Anna-Lind Pétursdóttir 2013).
Hér er það skólaforðun sem er hin erfiða hegðun sem greina þarf og leita lausna við. Eins og
Wimmer talar um í bók sinni er virknimat lagt til grundvallar flokkuninni í töflu 1 hér fyrir
neðan. Á grunni virknimatsins er útbúin einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun sem nær til
heimilis og skóla nemandans. Markmiðið er að styðja nemandann í að breyta hegðun sinni og
mæta í skólann á ný.

14

Hópur 1: Mætir ekki í skólann vegna

Hópur 2: Mætir ekki í skólann til að forðast

tilfinningalegra erfiðleika

aðstæður

Nemendur sem neita að fara í skólann. Þeir
vilja forðast aðstæður eða áreiti sem valda
neikvæðum áhrifum. Þeir eru heima vegna
óttatilfinningar,
kvíða,
þunglyndis
og
líkamlegra umkvartana. Það að vera heima
getur falið í sér umbun þegar nemandinn getur
forðast óþægilegar tilfinningar og hugsanir.

Nemendur sem forðast að mæta í skólann til að flýja
óþægilegar félagslegar aðstæður eða aðstæður þar sem
þeir standa frammi fyrir mati af einhverju tagi. Þetta
eru félagslega kvíðnir nemendur. Það að vera heima er
flótti frá því sem nemandinn skynjar sem óþægilegar,
niðurlægjandi og yfirþyrmandi aðstæður. Kearney og
Albano (2007) tala um mikinn kvíða hjá þessum hópi
gagnvart t.d. því að halda ræðu, taka próf, eiga
Í þessum hópi eru m.a. þunglyndir nemendur, samskipti við skólafélagana, að tala í áheyrn annarra
þeir sem eru í sjálfsvígshugleiðingum og með eða að ganga inn í kennslustofu þegar allir aðrir eru
kvíðaraskanir.
mættir.

Hópur 3: .Mætir ekki í skólann til að fá

Hópur 4: Mætir ekki skólann, aðrir staðir

athygli frá fjölskyldu eða öðrum í

eru áhugaverðari.

umhverfi sínu.
Þessir nemendur geta verið með alvarlegan
aðskilnaðarkvíða sem þeir hafa þróað með sér
til að fá athygli. Þeir geta sýnt áberandi,
stjórnsama og ögrandi hegðun með miklu
látbragði s.s. reiðiköstum, öskrum eða þeir
hlaupa í burtu. Foreldrar ná oft ekki utan um
vandann og geta átt erfitt með að setja börnum
sínum mörk. Meðvirkni gætir stundum hjá
foreldrum.

Nemendur sem neita að fara í skólann vegna þess að
þeir sækjast eftir hlutlægri umbun (tangible reward)
fyrir utan skólann. Sem dæmi: að horfa á sjónvarpið
heima, vera í tölvunni, sofa, stunda íþróttir, versla,
hitta vini, nota eiturlyf/áfengi. Þessir nemendur eru
ekki endilega kvíðnir eða með annan tilfinningalegan
vanda.

Tafla 1: Wimmer (2013)

Rannsóknir sýna að á öllum stigum skólaforðunar er þörf á skýrum viðbrögðum til að hegðunin
hætti og það er alltaf ástæða fyrir forðuninni, á hvaða stigi sem hún er. Kvíði, vanlíðan, einelti,
óöryggi í skólaaðstæðunum eða á heimili. Einnig getur verið um áhættuhegðun að ræða. Mary
Wimmer (2013) hefur á grunni gagnreyndra rannsókna sett fram neðangreint matslíkan sem
stigskiptir skólaforðun í þrjú stig eftir alvarleika og þörfinni á inngripum.
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Íhlutun, líkan Wimmers:

Mynd 1: Líkan um greiningu og íhlutun vegna skólaforðunar. Wimmer (2013)

Teymi um skólaforðun hefur stuðst við líkan Wimmer í þeim tilgangi að greina stigskiptingu
forvarna og þjónustu hjá Reykjavíkurborg vegna nemenda í grunnskólum sem forðast að mæta
í skólann. Til einföldunar og útskýringar hefur teymið nýtt sér litaskiptingu Wimmer við að
greina og sýna fram á tengingu úrræða við stigskiptingu skólaforðunar (sjá mynd 1). Í fylgiskjali
12 má sjá lista yfir úrræði hjá Reykjavíkurborg flokkuð eftir stigunum þremur í samræmi við
mynd 1 hér að ofan.
Til að koma í veg fyrir að vandinn þróist og verði meiri, er þörf á öflugum forvörnum og
snemmtækri íhlutun í grunnskólum á stigi 1. Á því stigi, græna stiginu er mikilvægt að farið sé
eftir þeim ferlum sem skólar hafa sett sér. Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun sem skólinn
gerir, á oft við hér, til að styðja nemandann í að mæta í skólann. Við gerð slíkrar áætlunar er
hægt að hafa til hliðsjónar uppsetningu gát- og spurningalista skólaáætlunar, sjá fylgiskjal 2. Á
sama hátt nýtast spurningalistar Kearney og Albano (bls. 257-266, 2007) við greiningu
skólaforðunar (sjá fylgiskjal 3) og ýmsir matslistar (sjá fylgiskjal 4).
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Á stigi 2 er leitað aðstoðar með tilvísun til þjónustumiðstöðvar. Reynslan hefur sýnt að æ
erfiðara er að virkja nemandann á ný inn í skólastarfið eftir því sem hann hefur verið lengur frá
skóla. Líkan Wimmer (sbr. mynd 1, bls. 16) sýnir á skýran hátt stigskiptingu ábyrgðar og
íhlutunar stofnanna og kerfa.
Á stigi 2, gula stiginu, er þörf á öflugum stuðningi og utanumhaldi í samvinnu skóla, foreldra
og þjónustumiðstöðvar ef íhlutun á stigi 1 í skólanum hefur ekki skilað árangri. Niðurstöður
rannsókna sýna að mikilvægt er að horfa á skólaforðunina á heildrænan hátt út frá umhverfi
nemandans, líðan og stöðu. Það á einkum við um stig 3, rauða stigið þar sem þörf er sértækrar
íhlutunar. Þar er skólasóknin orðin það slök að vísa þarf málinu til barnaverndar. Þetta á við um
nemendur sem hafa ekki svarað þeim inngripum sem hafa verið reynd og vandinn orðinn
langvinnur og alvarlegur. Á þessu stigi tala þau Wimmer (2013) og Kearney og Albano (2007)
um að þörf sé á langtíma meðferð hjá sálfræðingi til þess að vinna nemandann aftur inn í skólann
og telja mikilvægt að íhlutun sé sniðin einstaklingslega að hverju barni/unglingi.
Wimmer (2013 og Ladwig og Khan (2007) telja mikilvægt að foreldrar og skólafólk læri að
þekkja hættumerki hjá barni/unglingi varðandi skólaforðun og að brugðist sé hratt við. Helstu
einkenni eru:


Óútskýrðar fjarvistir eða seinkomur í skóla.



Erfiðleikar við að fá barn/ungling í skólann á morgnana þrátt fyrir
engin merki um veikindi.



Fjarvistir á ákveðnum dögum (próf, halda ræðu, íþróttatími).



Svefntruflanir, einbeitingarerfiðleikar, depurð eða pirringur.



Tíðar beiðnir barns/unglings um að hringja heim eða vilja fara heim
á miðjum skóladegi.



Tíðar beiðnir um að fara til hjúkrunarfræðings á skólatíma, án þess að
barn/unglingur virðist vera veikur.
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2.2 Matslistar og verkfærakista ráðgjafa
Ýmsir matslistar eru m.a. til sem gefa upplýsingar um líðan barna og unglinga sem glíma við
skólaforðun. Yfirlit helstu lista sem notaðir eru í skóla- og félagsþjónustu er að finna í
fylgiskjali 4.
Matstækið ESTER sem þjónustumiðstöðvar og Barnavernd hafa tekið til notkunar síðasta árið
gæti hentað til að meta þörf á þjónustu þegar börn og unglingar eru byrjuð að þróa með sér
skólaforðun. Ester er samræmt mats-, eftirfylgni-, og skráningarkerfi fyrir einstaklingsbundið
mat á börnum (0-18 ár) sem sýna af sér eða eru í hættu á að þróa með sér frávikshegðun eins
og skólaforðun. Í ESTER er lögð áhersla á að meta áhættu- og verndandi þætti sem sýnt hefur
verið fram á, með rannsóknum, að hafi tengsl við frávikshegðun. Einnig er lögð áhersla á að
tekið sé tillit til bæði áhættu- og verndandi þátta í mati á barninu og foreldrum þess. ESTER má
nota bæði við meðferð og fyrirbyggjandi meðferð og hentar vel við eftirfylgni þegar fylgjast
þarf með breytingum á áhættu- og verndandi þáttum til lengri tíma (Andersen, H og Andersen
A.K. 2014) .

Í þeim tilgangi að flýta fyrir greiningu og íhlutun vegna skólaforðunar er nauðsynlegt að hafa
„verkfærakistu ráðgjafa“ í skóla-, félags-, og stuðningsþjónustu tiltæka á rafrænu formi. Í
kistunni verður m.a. eftirfarandi að finna:
o Verklagsreglur VEL, SFS og BR og verkferlar á stigi 1-3 sem tengjast skólaforðun.
o Við greiningu á skólaforðun: Flokkun Wimmer (2013) þar sem nemendum sem glíma
við skólaforðun er skipt í fjóra hópa eftir hegðun.
o Við greiningu á skólaforðun: Samantekt matslista, skjöl sem tengjast virknimati og
matstækinu ESTER.
o Íhlutun og úrræði vegna skólaforðunar: Uppeldisráðgjöf og samantekt vinnuskjala fyrir
ráðgjafa til stuðnings í viðtölum og vinnu með börn, ungmenni og fjölskyldur. Hér má
nefna sjónrænt skipulag, leiðbeiningar og heilræði s.s. vegna svefntíma, tölvu- og
skjánotkunar.
o Íhlutun og úrræði vegna skólaforðunar: Listi yfir úrræði sem í boði eru hverju sinni og
nýtast fyrir börn og unglinga með skólaforðun og fjölskyldur þeirra.
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Teymið leggur til greiningartækið ESTER verði notað til að meta þörf á úrræðum og skoða
styrkleika, veikleika og verndandi þætti hjá foreldrum og barni í skóla og heima. Einnig
listarnir MASC, CDI og SDQ(listar sem meta hegðun og líðan). ESTER og matslistarnir
verði hluti „verkfæra“ starfsfólks í skóla-og velferðarþjónustu þjónustumiðstöðva (stig
2,gula stigið).

Teymið leggur til að gagnreynt verklag virknimats verði notað á stigi 2, gula stiginu, sem
leið við að greina hegðunina og leita lausna þegar um alvarlega skólaforðun hjá nemanda
er að ræða. Flokkun Wimmers (tafla 1) verði hluti „verkfæra“ ráðgjafa í skóla-og
velferðarþjónustu þjónustumiðstöðva (2.stig, gula stigið).

Teymið leggur til að grunnskólar á græna stiginu noti einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun til að styðja nemandann í bæta skólasókn sína áður en að málinu er
vísað til þjónustumiðstöðvar, stig 2 (gula stigið).
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3. Íslenskur veruleiki
3.1 Lög, reglur og verklag vegna skólaforðunar
Skólaskylda
Samkvæmt 3. gr. laga nr. 91/2008, um grunnskóla, er skólaskylda í grunnskólum á Íslandi og
er hún að jafnaði í 10 ár, fyrir börn á aldrinum 6-16 ára. Sveitarfélög hafa frá árinu 1996 borið
ábyrgð á skólahaldi á grunnskólastigi og því að framfylgja ákvæðum grunnskólalaga og annarra
laga og reglna þar að lútandi. Í 19. grein laganna um ábyrgð foreldra segir:
„Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með
námsframvindu þeirra í samvinnu við þau og kennara þeirra… Verði misbrestur á
skólasókn skólaskylds barns, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður hamli, skal
skólastjóri leita lausna og taka ákvörðun um úrbætur. Jafnframt skal hann tilkynna
barnaverndaryfirvöldum um málið. Skólastjóri skal fara að ákvæðum stjórnsýslulaga
við meðferð málsins“.
Skólasóknarvandi
Þegar nemandi á við skólasóknarvanda að stríða kemur til skoðunar 17. gr. ofangreindra laga,
um grunnskóla, þar sem m.a. kemur fram að nemendur, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra
námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, eigi rétt á sérstökum stuðningi í
samræmi við metnar sérþarfir. Nánar er fjallað um þann stuðning í reglugerð um nemendur með
sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 um stuðning við börn með sérþarfir í grunnskóla. Í 23. gr.
sömu reglugerðar er jafnframt fjallað um rétt til sjúkrakennslu (sjá fylgiskjal 5).

Verklag vegna skólaforðunar í grunnskólum Reykjavíkur
Árið 2012 tóku skóla- og frístundasvið Reykjavíkur og velferðarsvið Reykjavíkur í notkun
sameiginlegar verklagsreglur um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins vegna
grunnskólanema með fjölþættan vanda (endursk. í júní 2015). Í reglunum eru skyldur og ábyrgð
skóla, foreldra, skólaþjónustu og Barnaverndar skýrð og skilgreind.
Markmiðið með verklagsreglunum var að skýra ábyrgð einstakra stofnana Reykjavíkurborgar
þar sem vandi nemenda er alvarlegur og fjölþættur og að skapa vinnulag sem tryggir skilvirka
samvinnu stofnana þannig að hlutverk aðila séu skýr og markmið skilgreind (Reykjavíkurborg,
2012).
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Verklagsregla C á sérstaklega við um viðbrögð við um skólasóknar-og ástundunarvanda
nemenda (sjá neðangreint).

C. Verklagsregla um viðbrögð við skólasóknar- og ástundunarvanda nemenda
1. Umsjónarkennari leitar orsaka fyrir vanda nemandans og hvetur hann til að bæta sig.
2. Umsjónarkennari leitar aðstoðar foreldra.
3. Umsjónarkennari leitar aðstoðar skólastjórnenda og sérfróðra ráðgjafa skólans.
4. Skólastjóri og kennari halda fund með foreldrum og nemanda þar sem hvatt er til
umbóta og leitað orsaka vandans. Skólastjóri leggur málið fyrir nemendaverndarráð ef
ástæða er til (stig 1, græna stigið).

Samkvæmt verklagsreglu C skal sérstaklega skoða:
a. nám nemandans – stuðning í námi

b. Aðstæður nemenda – og félagahóp

c. samskipti kennara og nemanda

d. samskipti foreldra og skóla

e. aðstæður nemandans

5. Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og
þjónustu frá skólaþjónustu hverfisins.
6. Fulltrúi skólaþjónustu vinnur með skólastjóra og foreldrum að lausn málsins (stig 2,
gula stigið)
7. Finnist ekki viðunandi lausn fyrir nemandann þá er málið tilkynnt til Barnaverndar
Reykjavíkur og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur (stig 3, rauða stigið).
8. Teymi stofnað um málið. Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu
þess.
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3.2 Stigskipting þjónustu og úrræða samkvæmt verklagsreglu C
STIG skólaforðunar

Verklagsreglur*

STIG 1 - skilgreining

Virkar forvarnir og snemmtæk íhlutun

Skammvinn skólaforðun:

Á stigi skóla

Skyndilegur/nýtilkominn vandi sem

Unnið eftir verklagsreglu C, liðum 1-4*.

skólasóknarkerfi skólans mælir. Grunnskólinn

Samvinna heimilis og skóla. Úrræði innan

nýtir viðbrögð sín og verkferla og samvinna er

skólans nægja. Skólaforðun hættir langoftast.

milli heimilis og skóla til að bæta skólasóknina.
Skólasóknarkerfi skólans heldur utan um
skólasókn nemandans. Einstaklingsmiðuð
stuðningsáætlun notuð til að styðja við nemendur.

STIG 2 - skilgreining

Markmiðabundin íhlutun

Langvinn, vægari skólaforðun:

Á stigi þjónustumiðstöðvar

Nemandinn er að mæta í skólann en vantar dag

Unnið eftir verklagsreglu C, liðum 5 og 6*

og dag yfir lengri tíma. Hann nær ekki alltaf að

Vinnulag sem tryggir skilvirka samvinnu

halda út heilan skóladag og er fjarverandi

stofnana og skýr hlutverk allra aðila. Úrræði

einhverja daga í mánuði. Samvinna skóla og

og stuðningur frá þjónustumiðstöð, þar sem

heimilis hefur ekki skilað bættri skólasókn. Skóli

útbúin er m.a. markmiðabundin

og foreldrar leita til þjónustumiðstöðvar eftir

einstaklingsáætlun. Sérfræðingur

stuðningi.

þjónustumiðstöðvar fylgir málinu eftir.

STIG 3 - skilgreining

Sértæk íhlutun

Langvinn, alvarlegri skólaforðun:

Á stigi Barnaverndar Reykjavíkur

Nemandinn er meira og minna fjarverandi í

Unnið eftir verklagsreglu C, liðum 7 og 8*.

margar vikur, eina önn eða lengur.

Vinnulag sem tryggir skilvirka samvinnu

Skólasóknarkerfi skólans er löngu hætt að halda

stofnana og skýr hlutverk allra aðila. Sértæk

utan um skólasóknina. Úrræði og stuðningur

úrræði og stuðningur frá Barnavernd

þjónustumiðstöðvar og skóla hafa verið fullreynd

Reykjavíkur.

og málinu vísað til Barnaverndar.
Tafla 2: verklagsregla C, skóla-og frístundasviðs og velferðarsviðs um Þjónustu við grunnskólanema
með fjölþættan vanda.

22

Teymið leggur til að allir grunnskólar borgarinnar vinni í samræmi við verklagsreglu C
og að aðkoma þjónustumiðstöðva og Barnaverndar verði útfærð nánar og samræmd með
því markmiði að auðvelda samvinnu og tryggja sambærilega þjónustu í öllum hverfum
borgarinnar.

3.3 Viðbragðsteymi skólaþjónustu í skólaforðunarmálum
Þegar úrræði skólans eru fullreynd óskar skólinn eftir aðstoð þjónustumiðstöðvar skv.
verklagsreglum sfs og vel, nánar tiltekið reglu C, liðir 5 og 6, (sjá bls 21). Verklagsregla C
fjallar um viðbrögð vegna skólasóknar- og ástundunarvanda nemenda. Viðbragðsteymið kemur
inn í skólann sem fulltrúi þjónustumiðstöðvar gagnvart þeim skólaforðunarúrræðum sem
þjónustumiðstöðin hefur yfir að ráða. Leitað er lausna og viðeigandi úrræði skoðuð eins og
tilvísun til skólaþjónustu og fl. Markmið með verklaginu viðbragðsteymi er að tryggja að
brugðist sé skjótt við skólasóknarvanda nemanda, málinu komið í farveg og vísað í viðeigandi
úrræði. Í fylgiskjölum 8 og 9 má sjá dæmi um verklagið viðbragsteymi frá Þjónustumiðstöðinni
Miðgarði og Þjónustumiðstöð Breiðholts.

Teymið leggur til að verklag viðbragðsteymis á þjónustumiðstöðvum verði ávallt notað
þegar skólaforðun barns eða unglings er langvinn.

3.4 Samvinna milli kerfa
Rannsóknir hafa sýnt að þétt og skilgreind teymisvinna aðila í nærumhverfi fjölskyldunnar eins
og þjónustumiðstöðva, Barnaverndar Reykjavíkur og heilsugæslu, skiptir miklu máli þegar
styðja á við fjölskyldu vegna skólaforðunar barns eða unglings.
Fjölskyldur þeirra barna sem glíma við skólaforðun eiga oft í samskiptaerfiðleikum innbyrðis
og þurfa því samstilltan stuðning frá stofnunum samfélagsins (Wimmer, 2013; Bahali og Avci,
2011; Kearny, 2007; Ladwig og Khan, 2007). Til að sporna gegn þróun alvarlegrar
skólaforðunar telur teymið mikilvægt að fjölskyldum standi til boða fjölskylduráðgjöf á
þjónustumiðstöðvum (stig 2, gula stigið).
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Teymið leggur til að fjölskylduráðgjöf verði aðgengileg fyrir fjölskyldur á stigi 2, á stigi
þjónustumiðstöðva.

Eins og fram kom hjá gestum á fundum teymis um skólaforðun eru heilsugæsluteymi starfandi
í borginni, oft nefnd fjölskylduteymi. Þau sinna börnum með vanlíðan eða geðræn vandamál
og fjölskyldum þeirra. Í teymunum sitja hjúkrunarfræðingar, heimilislæknar og sálfræðingur
frá

heilsugæslunni,

fulltrúar

þjónustumiðstöðvar

í

hverfinu,

barnageðlæknir

og

geðhjúkrunarfræðingur frá BUGL.
Tilvísun inn í teymið getur komið frá ofangreindum aðilum með samþykki foreldra, eða frá
foreldrunum sjálfum. Markmið fjölskylduteymis er að stytta boðleiðir milli þeirra aðila sem
koma að stuðningi við barnið og stytta biðtíma eftir þjónustu. Ítrekað kom fram í umræðum á
fundum teymis um skólaforðun að samstarf heilsugæslu og skóla sé sérstaklega mikilvægt í
skólaforðunarmálum. Einnig kom fram að foreldrar þeirra barna sem kvarta um líkamleg
einkenni, leita oft til heilsugæslunnar til að óska eftir vottorði vegna fjarveru barna sinna frá
skóla. Ljóst er að bregðast þarf við þessu og leita leiða til að styðja og upplýsa foreldra um
skólaforðun og einkenni hennar. Ræða þarf opinskátt við foreldrana um skólaforðunina og
hvernig er best að bregðast við. Með samvinnu fjölskylduteymis heilsugæslu, foreldra og skóla
er fjallað um mál barnsins á heildstæðan hátt, vandinn greindur og úrræði skoðuð með öllum
aðilum.
Mál barna með fjölþættan vanda eru oft til vinnslu hjá stofnunum ólíkra kerfa. Ábyrgð og
hlutverk getur verið óljóst og erfitt fyrir foreldra að fá heildarmynd á vanda barnsins. Með
samvinnu og samræmingu ólíkra kerfa er líklegra að börn og fjölskyldur þeirra fái heildstæða
þjónustu með áherslu á snemmtæka íhlutun. Í þessu samhengi kynnti teymið sér þverfarlegt
samvinnumódel að norski fyrirmynd sem kallast „Familiens hus“, eða Fjölskylduhúsið sem
gefið hefur góða raun í Noregi. Módelið leggur áherslu á samvinnu, snemmtæka íhlutun og
forvarnir fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra. Undir „þaki“ Fjölskylduhússins er að finna
þjónustu heilsugæslunnar og félags-og skólaþjónustu. Um er að ræða til dæmis fjölþættan
stuðning við fjölskyldur, uppeldisráðgjöf og námskeið ýmiskonar. Í Familiens hus er sérstök
áhersla lögð á andlegt og líkamlegt heilbrigði allt frá fæðingu til fullorðinsára (Adolfsen,
Martinussen, Thyrhaug og Vedeler, 2011). Módelið er að mörgu leyti samhljóma
Forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar.
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Teymið leggur til aukna samvinnu milli kerfa og notkun skýrra verkferla samanber
heilsugæsluteymi Glæsibæjar. Að norska módelið „Familiens hus“ verði skoðað í þessu
samhengi þar sem áhersla er lögð á forvarnir og snemmtæka íhlutun.

3.5 Aðkoma Barnaverndar Reykjavíkur þegar skólaforðun er langvinn og
alvarleg
Á stigi 3, rauða stiginu (sjá tafla 2, bls.22), er skólaforðun orðin langvinn og alvarleg. Úrræði,
stuðningur og samvinna milli heimilis, skóla og þjónustumiðstöðvar hefur ekki skilað árangri
og er málið þá tilkynnt til Barnaverndar Reykjavíkur (BR). Vinnsla er samkvæmt
barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þar kemur fram í 16. gr. og 17. gr. m.a. að
Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málum barna eða
þungaðra kvenna og verður var við aðstæður eins og lýst er í 16. gr. er skylt að tilkynna
það barnaverndarnefnd. Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum,
dagmæðrum, skólastjórum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum,
hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum, [náms- og
starfsráðgjöfum] og þeim sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt
að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og
gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem
lýst er í 1. mgr.
1)

Barnaverndarkerfið veitir tímabundin úrræði og er svokölluð 3. stigs stofnun. Þegar skóli
tilkynnir mál barns til BR vegna skólaforðunar boða starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur til
tilkynningarfundar þar sem foreldrar, barn, skóli og þjónustumiðstöð fara yfir stöðuna. Þá er
skoðaður sá stuðningur sem barni og fjölskyldu hefur verið boðinn og upplýst um þau úrræði
sem gætu staðið barni og foreldrum til boða hjá Barnavernd.
Afleiðingar skólaforðunar geta orðið alvarlegar og haft víðtæk áhrif ef ekki er gripið inn í. Þess
vegna er bráð íhlutun mikilvæg og skipta úrræði þjónustumiðstöðva máli sem og náin samvinna
skóla og þjónustumiðstöðvar. Mikilvægt er að mál barns hafi verið unnið á þjónustumiðstöð til
að minnka líkur á því að mál þess lendi á 3. stigi skólaforðunar.

Teymið leggur til að þjónusta við börn og unglinga sem glíma við skólaforðun verði
samræmd yfir borgina og snemmtækri íhlutun verði beitt til að koma í veg fyrir að
skólaforðun verði langvinn.
25

3.6 Hugræn atferlismeðferð, HAM námskeið vegna skólaforðunar
Þegar hin markmiðabunda íhlutun (stig 2), stuðningur og ráðgjöf þjónustumiðstöðva skilar ekki
árangri fyrir nemanda með langvinna, alvarlega skólaforðun, er málinu vísað á barnaverndarstig
(sjá bls. 21, liðir 7-8).
Lagt er til að sértækt HAM námskeið verði í boði hjá Reykjavíkurborg á barnaverndarstigi fyrir
þessi börn og unglinga. Lagt er til að 1-2 sérfræðingar skólaþjónustu þjónustumiðstöðva haldi
námskeiðin þvert á borgina. Fjármögnun og ábyrgð íhlutunar verði í höndum Barnaverndar
Reykjavíkur og verði hluti meðferðaráætlunar viðkomandi barns. Sérfræðingur
þjónustumiðstöðvar fylgir málinu eftir í samvinnu við barnaverndarstarfsmann á meðan á
námskeiði stendur. Uppbygging námskeiðsins verði samkvæmt líkani sálfræðinganna Kearny og
Albano (2007). Þau hafa á grunni rannsókna sett fram heildstæða hugræna atferlismeðferð (HAM)
þegar skólaforðun verður langvinn og alvarleg (stig 3). HAM meðferðin er gagnreynd og byggð
upp sem leiðarvísir fyrir meðferðaraðila í bókinni When Children Refuse School (2007).
Sérfræðingar nota matslista o.fl. í leiðarvísinum yfir námskeiðstímann. Samvinna og eftirfylgni
verði á milli BR, viðkomandi þjónustumiðstöðvar, skóla og fjölskyldu barns eða unglings.
Markmið námskeiðsins eru skýr: að vinna með kvíða barnsins eða unglingsins og að skólaganga
hefjist að nýju þrátt fyrir langa fjarveru.
Sálfræðingurinn Margrét Birna Þórarinsdóttir sem starfaði áður við þjónustumiðstöð Breiðholts
hefur þýtt matslista og önnur gögn úr ofangreindri bók. Sýnishorn af matslistum fyrir barn/ungling
má sjá í fylgiskjali 3.

Teymið leggur til að, sértækt HAM námskeið samkvæmt líkani sálfræðinganna Kearney
og Albano (2007) verði í boði hjá Reykjavíkurborg fyrir börn og unglinga með langvinna
og alvarlega skólaforðun (stig 3). Lagt er til að fjármögnun og ábyrgð íhlutunar verði í
höndum Barnaverndar Reykjavíkur og verði hluti meðferðaráætlunar. Til að tryggja
samfellu í meðferðinni og tengsl við vettvang barnsins leggur teymið til að 1-2 sérhæfðir
sálfræðingar innan skólaþjónustu þjónustumiðstöðvanna haldi námskeiðið.
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3.7 Dæmi um núverandi verk-og vinnulag í borginni sem vinnur gegn
þróun skólaforðunar og brotthvarfs, des. 2017
 Vorið 2016 fóru grunnskólar í Grafarvogi og á Kjalarnesi í samstarfi við Miðgarð af
stað með samvinnuverkefni um skólasókn og ástundun nemenda í 8. bekk skólaárið
2016 til 2017. Ástæða þess að verkefninu var komið á fót var m.a. fjöldi tilvísana til
viðbragðsteymis Miðgarðs vegna fjarvista nemenda úr skóla. Markmið verkefnisins er
að tryggja að brugðist verði strax við ástundarvanda nemenda í 8.bekk með
persónulegri aðstoð, athugun á námsumhverfi, heimilisaðstæðum og/eða félagslegri
stöðu. Samráðshópur stýrir verkefninu og er hann skipaður einum tengilið frá hverjum
skóla og kennsluráðgjöfum Miðgarðs.
 Á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur úrræðið

ÁTAK vegna

skólasóknarvanda verið þróað undanfarin ár. Úræðið er sértækt og tímabundið og býðst
þeim nemendum sem sýnt hafa skólaforðun. ÁTAK er samvinnuverkefni milli foreldra,
þjónustumiðstöðvar og skóla þar sem unnið er með skólaforðunina út frá nemandanum
og fjölskyldu hans. Markmiðið er að greina hvaða breytinga er þörf hjá nemandanum
og fjölskyldu hans til þess að hann bæti skólasókn sína.
 Morgunhanar er sértækt úrræði sem starfrækt er á nokkrum þjónustumiðstöðvum.
Foreldrar og börn fá stuðning við að vakna og mæta í skólann. Boðið er upp á að aka
börnum í skólann yfir tiltekinn tíma.
 Grunnskólarnir í Breiðholti og Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hafa þróað samstarf vegna
einstakra nemenda í 10. bekk sem þurfa áframhaldandi sértækan stuðning í
framhaldsskólanum vegna ýmissa aðstæðna eins og námserfiðleika, andlegra og
líkamlegrar líðan eða vegna félagslegra aðstæðna. Foreldrar nemendanna samþykkja
þessa samvinnu sem felst í fundum í upphafi framhaldsskólagöngunnar, upplýsingagjöf
um greiningar og stöðu nemandans, stuðningsúrræði og fl.
 Úrræðið ÁFRAM er samstarf þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis og

fjölbrautaskólans við Ármúla (FÁ). ÁFRAM er sértækt úrræði fyrir nemendur sem
þurfa stuðning við yfirfærsluna frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Markmiðið er að
draga úr brotthvarfi úr framhaldsskóla. Við upphaf ÁFRAM er skrifað undir
samstarfssamning milli allra aðila, nemandans, náms-og starfsráðgjafa FÁ og
félagsráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar. Mikilvægt er að stuðlað sé að áframhaldandi
virkni nemandans með öðrum úrræðum ef hann hættir námi.
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 Brúin er sértæk þjónusta við nemendur sem eru að ljúka grunnskóla og þurfa á stuðningi
að halda í Þjónustumiðstöð Vesturgarðs Miðborgar og Hlíða (ÞVMH). Samvinna er
milli námsráðgjafa í framhaldsskólum, ÞVMH og grunnskólanna um að styðja við þá
nemendur sem eru í brotthvarfshættu. Komið er á tengslum nemenda við námsráðgjafa
í framhaldsskólum sem veita ráðgjöf og stuðning til þeirra sem eiga við fjölþættan vanda
að stríða. Auk þess er samvinna við námsráðgjafa í framhaldsskólum til að fylgja þeim
eftir sem eru í brotthvarfshættu.
 Árið 2015 tóku grunnskólarnir í Breiðholti í notkun samræmt skólasóknarkerfi í
1.-10. bekk í samvinnu við þjónustumiðstöð Breiðholts. Markmið með þessari
samræmingu var m.a. að búa til

ítarlegt og leiðbeinandi verklag vegna

skólaforðunarmála. Samræmt skólasóknarkerfi gefur m.a. tækifæri til snemmtækrar
íhlutunar til að koma í veg fyrir þróun alvarlegrar skólaforðunar hjá nemendum (sjá
fylgiskjöl 10 og 11).
 Hjólakraftur er samstarfsverkefni þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts og
grunnskólanna í hverfinu. Markmið verkefnisins er að ná til þeirra nemenda sem eru
vanvirkir í íþróttum í skólanum, búa við erfiðar félagslegar aðstæður, eða af erlendum
uppruna. Þannig er grunnurinn lagður að lífsvenjum sem fela í sér daglega hreyfingu til
framtíðar.
 Úrræðið atvinnutengt nám hefur það m.a. að markmiði að mæta þörfum nemenda sem
þurfa að komast út úr hefðbundnu skólastarfi hluta skólatímans, t.d. einn dag í viku.
Stundatöflu nemandans er breytt í samræmi við það.

Teymið leggur til að litið verði til grunnskólanna í Breiðholtinu sem samræmt hafa
skólasóknarreglur og viðmið. Að önnur hverfi borgarinnar taki slíkt upp. Markmiðið
með því er t.d. að gera það mögulegt að fylgjast með fjölda skólaforðunarmála í hverfum
og vinna markvisst gegn skólaforðun.

Teymið leggur til að verklag sem vinnur gegn skólaforðun og brotthvarfi úr
framhaldsskóla verði lagt til grundvallar á þjónustumiðstöðvum í vinnu með nemendur
sem glíma við skólaforðun.
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4. Um vitundarvakningu og fræðslu til foreldra
Góð mæting í skóla er viðamikill þáttur í farsælli skólagöngu og vellíðan barna og unglinga
(Sigrún Ína Ásbergsdóttir og Steinunn Ósk Geirsdóttir 2014).
Á fundum teymis um skólaforðun komu ítrekað fram áhyggjur fundarmanna og gesta af
auknum leyfisbeiðnum foreldra á skóladögum. Svo virðis sem að grunnskólar séu vanbúnir
„verkfærum“ eða úrræðum til að sporna við þessu.
Teymið kynnti sér bandarískt þjóðarátak sem sjá má í heild sinni á vefsíðu átaksins
http://attendanceworks.org. Leiðarljós átaksins er að auka vitund í samfélaginu um mikilvægi
góðrar skólasóknar og tengslin við námsárangur, allt frá leikskóla. Á vefsíðunni er m.a. að finna
útgefið fræðsluefni fyrir foreldra, skóla, skólastjórnendur, skólaskrifstofur og stjórnmálamenn.
Efnið hefur verið þróað út frá rannsóknum á skólaforðum í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna.
Rannsóknirnar sýna að skólaforðun hefst mun fyrr en á unglingastigi og á sér oft rætur í
leikskóla.
Í bæklingi á vefsíðunni er m.a. að finna eftirfarandi viðmið fyrir foreldra barna á
grunnskólaaldri um hvað telst viðunandi skólasókn. Þegar barn er fjarverandi 18 daga (10%)
eða meira af 180 dögum yfir skólaárið getur það komið niður á námi þess og líðan. Mynd 4 hér
að neðan sýnir viðmiðin á myndrænan hátt.
Að missa ítrekað úr kennslustundir, t.d. í lestri á yngra
stigi eða stærðfræði á eldri stigum, getur haft áhrif á
námsárangur. Miklar fjarvistir úr skóla geta verið
kvíðavaldandi fyrir börn eða unglinga og haft þau áhrif
að skólaforðun fer að þróast þegar þau missa ítrekað úr
námi (http://www.attendanceworks.org/wordpress/wpcontent/uploads/2014/07/Attendance_ESP1PG_English_062614.pdf )

Mynd 2: Fjarvistir úr skóla - viðmið

Í ljósi þessa og umræðu á fundum, telur teymi um skólaforðun mikilvægt að auka virkt eftirlit
með skólasókn í grunnskólum. Einnig að kerfi sem halda utan um skólasókn nemenda þrói
„hættumerki t.d. „rauð flögg“ þegar skólasókn fer yfir skilgreind viðmið. Enginn
greinarmunur verði á ástæðu fjarveru s.s. vegna leyfa, veikinda eða óleyfilegra fjarvista.
Skilvirkni og aukið eftirlit gefur færi á snemmtækri íhlutun og getur komið í veg fyrir þróun
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alvarlegrar skólaforðunar hjá barni eða unglingi. Grunnskólarnir í Breiðholti hafa m.a. í
þessum tilgangi samræmt skólasóknarkerfi sín í 1.-10. bekk , einnig reglur um leyfi og
veikindi (sjá fylgiskjöl 10 og 11).
Teymið kynnti sér og fjallaði um leiðir sem hægt er að fara til að fræða foreldra um skólaforðun
og mikilvægi góðrar skólasóknar. Eftirfarandi áherslur geta m.a. stuðlað að aukinni vitund og
umræðu í samfélaginu um mikilvægi góðrar skólasóknar:
-

Í upphafi skólaárs er farið yfir mikilvægi mætinga með foreldrum barna og unglinga.
Þá eru reglur og vinnubrögð skólans kynnt með viðeigandi hætti, t.d. með
bæklingum og/eða upplýsingatækni. Allir eru upplýstir um hvaða ferli fer af stað
þegar skólasókn barns er óviðunandi.

-

Foreldrar verði hvattir til að setja mörk varðandi síma, snjalltæki og tölvur á
heimilum til að minnka líkurnar á skertum svefntíma hjá unglingum á skóladögum.
Foreldrar fái upplýsingar um niðurstöður rannsókna sem viðmið um skjánotkun
byggjast á. Akureyrarbær gaf út slík viðmið árið 2016 (Sjá viðmiðin við skjánotkun
fylgiskjal 7).

-

Að vekja foreldra til umhugsunar um að fjölskyldufrí fylgi skólafríum en verði ekki
viðbót. Að alltaf eigi að mæta í skólann, nema þegar um veikindi er að ræða eða
þegar upp koma sérstakar aðstæður.

-

Efla þarf samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs við t.d. Heimili og skóla,
Saman hópinn og foreldrafélög leik- og grunnskólanna til að auka vitund um
mikilvægi góðrar skólasóknar t.d. með stuttum myndböndum eða auglýsingum.

-

Í vitundarvakningu verði samfélagsmiðlar nýttir, gerðar auglýsingar/innslög með
þekktum Íslendingum.

-

Útbúa þarf bæklinga með mikilvægum hvatningarorðum og upplýsingum um
skólasókn, líðan og námsárangur.

-

Útbúa efni til dreifingar á heimili barna t.d. í 1., 5. og 8.bekk þar sem vakin er athygli
á mikilvægi góðrar skólasóknar. Setja inn valda þætti á fallegu og auðlesnu formi
s.s. á segulmottur sem hægt er að festa á ísskáp.
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-

Að skólateymi og viðbragðsteymi á þjónustumiðstöðvum, veiti ráðgjöf og
leiðbeiningar í skólaforðunarmálum til leik- og grunnskóla og að útbúinn verði
verkferill í sértækum skólaforðunarmálum (stig 2- langvinn/vægari skólaforðun).

Teymið leggur til að unnið verði markvisst að því að fræða foreldra og nemendur um
ábyrgð og skyldur vegna skólasóknar. Leitað verði nýrra leiða í þessum tilgangi.

Teymið leggur til að aukið verði virkt eftirlit með skólasókn í grunnskólum. Að kerfi sem
halda utan um skólasókn nemenda (t.d. Mentor og Námfús) þrói „hættumerki“ s.s. „rauð
flögg“ þegar skólasókn fer undir viðmið skólans. Enginn greinarmunur sé gerður á
ástæðu fjarveru (leyfi, veikindi, óleyfilegar fjarvistir). Markmiðið er að snemmtæk íhlutun
hefjist sem fyrst (stig 1, græna stigið) og stöðvi þróun skólaforðunar ef sú er raunin.

Teymið leggur til að átak verði gert til að fræða starfsfólk skóla, heilsugæslu og
velferðarþjónustu um einkenni skólaforðunar, áhrif, forvarnir og snemmtæka íhlutun.

Teymið leggur til að haldið verði málþing um skólaforðun, SFS, VEL og Heimili og skóli,
taki höndum saman. Skólaforðun verði yfirskriftin. Heildarnálgunin verði út frá
lífsvenjum virkni og vellíðan. Fjallað verði um áhrifaþætti eins og einelti, notkun
snjalltækja, uppeldi og rútínur, skólasókn, námsástundun og námsárangur.
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5. Heilsueflandi grunn- og framhaldsskóli- forvarnir og
framtíðarsýn
Verkefnið Heilsueflandi grunn- og framhaldsskóli sem er á vegum Landlæknisembættisins
stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og vellíðan nemenda. Verkefnið er í
samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) þar sem
Heilbrigði og velferð er einn af sex grunnþáttum menntunar. Heilsueflandi grunn-og
framhaldsskóli styður við á að skólar setji fram heildræna heilsustefnu í forvarnar- og
heilsueflingarmálum. Með því er m.a. hægt að vinna gegn þróun skólaforðunar sem styður við
farsæla skólagöngu allra nemenda. Margir framhaldsskólar vinna í takt við verkefnið og um
þessar mundir er unnið að því að innleiða verkefnið í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar.
Með verkefninu aukast tengslin við nærsamfélagið og stuðningur við nemendur til að tileinka
sér jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl. Í nýlegri skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar (Nordens
Välfärdscenter, 2016) sem ber heitið Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum – geðheilbrigði,
vinna, menntun, eru settar fram tillögur um áherslur í starfi á Norðurlöndum. Tilmælin fela í sér
áherslur fyrir stefnumótandi aðila á Norðurlöndum hvernig leggja eigi áherslu á að bæta líf og
heilsu ungs fólks. Þar er m.a. áhersla á mikilvægi heilsueflingar í grunn- og framhaldsskólum:
Rannsóknir hafa sýnt að vel heppnuð og hindrunarlaus skólaganga er ein öflugasta
forvörnin fyrir öll ungmenni, þó einkum þau sem eiga öðrum fremur á hættu að lenda á
einhvern hátt utangarðs. Öll börn og ungmenni hafa rétt á aðgangi að framhaldsskóla að
loknu grunnnámi og allir framhaldsskólanemar hafa rétt á menntun sem lýkur með
lokaprófi með fullnægjandi einkunn.
Öll Norðurlöndin verða að tryggja sveigjanlega valkosti í menntun fyrir ungt fólk sem, af
mismunandi ástæðum, gæti ella ekki lokið grunn- og framhaldsskólanámi.
Stefnumótandi aðilar þurfa enn fremur að tryggja fjárhagslegar og skipulagslegar
forsendur fyrir fjölgun fagmenntaðs starfsfólks í grunn- og framhaldsskólum, til að
kennarar geti einbeitt sér að sínu fagi og látið aðra um að taka við og bera ábyrgð á
heilsueflandi umhverfi í daglegu starfsumhverfi barna og ungmenna. Tryggja verður öllum
grunn- og framhaldsskólum opið og aukið aðgengi að skólaheilsugæslu. Auka þarf
fjármagn til fræðslu og þekkingaröflunar í grunn- og framhaldsskólanum um leiðir til
bættrar geðheilsu barna og ungmenna.
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Skólar þurfa enn fremur að geta varið meiri tíma og fjármagni til að þróa og viðhalda vel
skipulögðu, samhæfðu samstarfi við heilbrigðisstarfsfólk, velferðarþjónustuna og
nærsamfélagið (Nordens Välfärdscenter, 2016, bls. 8).
Brýnt er að úrræði taki mið af þessu.

6. Um íslenskar og erlendar rannsóknir á skólaforðun
Lítið er til af íslenskum rannsóknum um skólaforðun. Rannsóknir og greining (R&G), hafa frá
árinu 2000 fram til dagsins í dag rannsakað reglulega hegðun og líðan barna og unglinga í
rannsóknaröðinni Ungt fólk. Að sögn Margrétar Lilju Guðmundsdóttur hjá R&G, sýnir nýleg
rannsókn sem unnin var úr rannsóknaröðinni að þeim ungmennum hefur fjölgað sem finna fyrir
einkennum kvíða- og þunglyndis. Niðurstöðurnar sýna að aukningin er töluverð á meðal
stúlkna. Þessi þróun er áhyggjuefni og vafalaust samspil margra þátta að sögn Margrétar.
Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar Ungt fólk 2016 að lengd svefntíma íslenskra barna
er ekki í samræmi við viðmið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Mælt er með að unglingar
sofi um það bil 10 klukkustundir á nóttu en raunin er sú að innan við 10% íslenskra ungmenna
sofa 9 klukkustundir eða meira. Eftir því sem unglingar eldast eru meiri líkur á að þeir fái ekki
nægilegan svefn. Þá sýna niðurstöður úr Ungt fólk 2016 að kvíðaeinkenni aukast eftir því sem
notkun samfélagsmiðla eykst og á það við bæði stráka og stelpur. Að sama skapi sýna
niðurstöður að kvíðaeinkennin mælast meiri hjá þeim nemendum sem sofa minna en sjö tíma,
samanborðið við þá sem sofa átta klukkustundir eða meira á nóttu (Margrét Lilja
Guðmundsdóttir, 2017). Hér fyrir neðan má sjá myndir úr rannsókninni Ungt fólk frá R&G
2016 sem sýna kvíðaeinkenni meðal unglinga og tengsl kvíðaeinkenna við samfélagsnotkun og
lengd svefntíma.
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Mynd 3. Einkenni kvíða meðal unglinga í 9. og 10. bekk grunnskóla, R&G 2016.

Mynd 4. Kvíðaeinkenni- samfélagsmiðlar og svefn, R&G 2016.

Teymið leggur til að leitað verði leiða til að bæta úr þörfinni á íslenskum rannsóknum á
umfangi skólaforðunar.

Fram kom á fundum teymis um skólaforðun að nemendum í framhaldsskólum er skylt að sækja
allar kennslustundir skv. stundaskrá og geta þeir fylgst með námsferli sínum, skólasókn, og
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einkunnum í skráningakerfinu INNU. Þegar skólasóknareinkunn er komin niður fyrir ákveðin
mörk fá nemendur viðvörum í samræmi við skólasóknarreglur hvers framhaldsskóla fyrir sig.
Ákveðið ferli fer í gang ef nemanda tekst ekki að bæta skólasókn sína og getur það endað með
brottvísun ef ekki tekst að stöðva þróunina. Að sama skapi fer ákveðið ferli í gang í
grunnskólanum

þegar

skólasóknareinkunn

er

komin

niður

fyrir

ákveðin

mörk.

Grunnskólaforeldrar og nemendur fá samt sem áður ekki samsvarandi viðvörun inni í Mentor
eins og til dæmis „rautt flagg“, þegar skólasókn er orðin ábótavant.
Í skýrslu Kristrúnar Birgisdóttur hjá námsmatsstofnun (2014) kemur fram að algengustu
ástæður brotthvarfs beggja kynja úr námi í framhaldsskóla séu vegna andlegra eða líkamlegra
veikinda. Einnig kemur fram í skýrslunni að skólum geti reynst erfitt að takast á við ástæður
brotthvarfs nemenda úr námi. Samkvæmt skýrslunni eru helstu ástæður fyrir brotthvarfi
veikindi, slakur fjárhagur eða félagslegar aðstæður nemenda. Áréttað er í skýrslu Kristrúnar að
oft hafi verið bent á mikilvægi þess að koma á samvinnu milli mennta-, heilbrigðis- og
velferðarkerfis til að draga úr brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla. Einnig kom fram
mikilvægi þess að þeir nemendur sem eru í brotthvarfshættu fái persónulegan stuðning innan
framhaldsskólans.
Jónas Hörður Árnason (2015) rannsakaði viðhorf 8 einstaklinga á aldrinum 18-24 ára til
brotthvarfs úr framhaldsskóla. Þeir áttu það sameiginlegt að hafa verið á námsstyrk hjá
Reykjavíkurborg. Voru þeir sammála um mikilvægi þess að einstaklingurinn fái stuðning í
grunnskólanum þegar um félagslegan/og eða heilsufarslegan vanda er að ræða. Slíkt hafi mikið
að segja til að viðhalda námsáhuga og vinna gegn því að nemendur þrói með sér skólaforðun
og hætti að mæta í framhaldsskólann.
Á sama hátt sýna niðurstöður hollenskrar rannsóknar frá 2015 að áhrif persónulegs stuðnings
við framhaldsskólanemendur dregur úr brotthvarfi. Nemendurnir í rannsókninni voru á
aldrinum 16-20 ára og fengu stuðning í námi hvað varðar persónulega hagi og lífsstíl í 1-2 ár.
Þeir fengu eftirfylgd í a.m.k. eitt ár og það dró úr brotthvarfi nemenda um 40%. Árangurinn var
sýnilegri fyrra árið heldur en það síðara (Steeg, Webbink 2015).
Dæmi um bandarískt farsælt, gagnreynt úrræði vegna skólaforðunar í grunn- og framhaldsskóla
er Check and connect úrræðið. Það hefur verið notað lengi í ýmsum fylkjum Bandaríkjanna til
að veita nemendum stuðning vegna skólaforðunar og sporna gegn brotthvarfi (University of
Minnesota, e.d.). Check and connect felur í sér að nemandinn fær stuðningsaðila inni í
skólanum. Stuðningsaðilinn myndar persónulegt samband við nemandann til að auka
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félagsfærni hans og efla sjálfstraust. Nemandinn fær hvatningu og stuðning við að mæta í
skólann og fær aðstoð við samskipti við skólastjórnendur. Stuðningsaðilinn í Check and
connect fylgist einnig með hegðun, ástundun og námsframvindu nemandans.
Samkvæmt rannsókn Bjarneyjar Sifjar Sigfúsdóttur (2013) er persónulegur stuðningur
mikilvægur þegar kemur að því að vinna gegn brotthvarfi úr framhaldsskóla. Þátttakendur í
rannsókninni voru 1780 nemendur á aldrinum 16-18 ára á bóknáms- og starfsnámsbrautum
framhaldsskóla. Fram kom að skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla skipti öllu máli
og þessa skuldbindingu þurfi að styrkja til að auka líkurnar á því að nemandinn nái markmiðum
sínum. Hættan á brotthvarfi eykst þegar ber á áhugaleysi hjá nemanda, hann vinnur ekki
heimavinnuna og byrjar að mæta verr. Niðurstöður árétta mikilvægi þess að nemendur eigi kost
á persónulegum stuðningi og náms- og starfsfræðslu í framhaldsskóla.
Af ofnagreindu má leiða líkum að því að mikilvægi persónulegs stuðnings skiptir miklu fyrir
þá nemendur sem eru í brotthvarfshættu vegna skólaforðunar.

7. Samantekt
Hugtakið skólaforðun er regnhlífarhugtak og nær oft yfir flókið hegðunarmynstur sem verður
til þess að nemandinn forðast að mæta í skólann til lengri eða skemmri tíma. Erlendar
rannsóknir sýna fram á að skólaforðun nemanda byrjar mun fyrr en í efstu bekkjum grunnskóla.
Helstu áhrif skólaforðunar á einstakling geta verið streita, námserfiðleikar, félagsleg einangrun
og áhrif á félagslegan þroska. Auknar líkur eru á áhættuhegðun, átökum og togstreitu innan
fjölskyldu, truflun á daglegri virkni fjölskyldunnar, minna eftirliti með barni og aukinn
kostnaður meðal annars vegna fjarveru foreldra úr vinnu.
Lítið er til af íslenskum rannsóknum um skólaforðun og fjöldatölur fyrir þann hóp sem glímir
við þennan vanda liggja ekki fyrir. Bæta þarf úr þessu. Niðurstöður Rannsókna og greiningar
gefa til kynna að vísbendingar eru uppi um aukinn tilfinningavanda í samfélaginu hjá börnum
og ungmennum. Samkvæmt bandarískum rannsóknum glíma allt að 28 % þarlendra barna og
unglinga við skólaforðun á hverjum tíma. Vegna alvarleika málsins hafa í mörgum fylkjum
verið þróuð gagnreynd úrræði og aðferðir sem vinna gegn skólaforðun. Unnið hefur verið
markvisst að því að fræða nemendur og foreldra og skólafólk um skólaforðun. Megin
markmiðið er að styðja við góða skólasókn og vekja foreldra og skólafólk til vitundar um
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vandann og þær afleiðingar sem slök skólasókn hefur fyrir nemandann og samfélagið. Ekki er
hægt að yfirfæra allar niðurstöður bandarískra rannsókna beint yfir á íslenskar aðstæður þar
sem skóla- og stuðningskerfið er ólíkt. Hinsvegar er ljóst að hægt væri að styðjast við þessa
aðferðafræði hér á landi.
Fyrsta verkefni teymis um skólaforðun var að skilgreina hugtakið út frá fyrirliggjandi
upplýsingum og rannsóknum. Sjónum var beint að hegðuninni skólaforðun og ástæðum hennar
í stað þess að taka eingöngu mið af tilfinningalegum vanda eins og kvíða eða þunglyndi. Til
glöggvunar er hegðuninni skipt í þrjú stig (stig 1, 2,3) eftir alvarleika, þjónustu og úrræðum
sem eru í boði fyrir þennan hóp. Skiptingin var einnig sett fram til að árétta hlutverk og ábyrgð
skóla, foreldra, þjónustumiðstöðva, Barnaverndar Reykjavíkur og annarra stofnana.
Mikilvægt er að mál barns hafi verið unnið í skóla á stigi 1 og á þjónustumiðstöð, stigi 2 til að
minnka líkur á því að mál þess lendi á 3. stigi skólaforðunar. Tillaga teymis um skólaforðun er
að verklagið viðbragðsteymi, verði notað á þjónustumiðstöðvunum til að setja þessi mál í farveg
þegar tilvísun berst frá nemendaverndarráði skóla.
Ítrekað kom fram í umræðum á fundum teymis um skólaforðun að samstarf heilsugæslu og
skóla sé sérstaklega mikilvægt í skólaforðunarmálum. Mál barna með fjölþættan vanda
(sbr.verklagsreglur VEL og SFS) eru oft til vinnslu hjá stofnunum ólíkra kerfa. Ábyrgð og
hlutverk getur verið óljóst og erfitt fyrir foreldra að fá heildarmynd á vanda barnsins. Með
samvinnu og samræmingu ólíkra kerfa er líklegra að börn og fjölskyldur þeirra fái fyrr
heildstæða þjónustu með áherslu á snemmtæka íhlutun. Í þessu samhengi kynnti teymið sér
þverfarlegt samvinnumódel að norski fyrirmynd sem kallast „Familiens hus“, eða
Fjölskylduhúsið sem gefið hefur góða raun í Noregi. Módelið leggur áherslu á samvinnu,
snemmtæka íhlutun og forvarnir fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra. Undir „þaki“
Fjölskylduhússins er að finna þjónustu og úrræði heilsugæslunnar og félagsþjónustu. Með
framtíðarsýn í huga um þjónustu við börn í efri bekkjum grunnskóla og neðri bekkjum
framhaldsskóla sem forðast að mæta í skólann er vert að skoða nánar þetta norska
samvinnumódel. Það býður upp á virkar forvarnir og snemmtæka íhlutun, foreldraráðgjöf,
fjölskylduráðgjöf o.fl.
Vinna og upplýsingaöflun teymisins sýnir að þörf er vitundarvakningar meðal foreldra og
skólafólks á afleiðingum styttri og lengri fjarveru nemenda frá skóla. Slíkt getur haft áhrif á
námsárangur þeirra, líðan og virkni og getur leitt til brotthvarfs úr námi síðar meir. Efla þarf
forvarnir á stigi 1, græna stiginu og vekja umræðu í samfélaginu um tíðni og ástæður
37

leyfisbeiðna foreldra á skólatíma. Grunnskólarnir í Breiðholti hafa með samvinnu sín á milli
tekið í notkun samræmt skólasóknarkerfi í 1.-10.bekk. Einnig eru viðmið um leyfi og veikindi.
Teymið telur að hægt sé að taka mið af bandarískum aðferðum þegar þessi mál eru rædd og
lausna leitað. Sem dæmi um lið í vitundarvakningu meðal bandarískra foreldra hefur bandaríska
þjóðarátakið Attendance Works, á grunni rannsókna, sett fram viðmið um hvað sé ákjósanleg
skólasókn. Viðmiðin fela í sér að það hafi áhrif á nám og líðan nemandans þegar hann er
fjarverandi úr skóla 10 % eða meira yfir skólaárið. Það jafngildir 18 dögum af 180 skóladögum
yfir skólaárið. Ekki er gerður munur á því hvort fjarvera er með eða án leyfis foreldra. Að mati
teymis um skólaforðun eru þessi viðmið öflug skilaboð um þau áhrif sem fjarvera úr skóla til
lengri eða skemmri tíma getur haft á líðan og námsárangur nemanda. Mikilvægar áherslur og
forvarnir felast einnig í skólabrag hvers skóla og utanumhaldi með skólasókn nemenda.
Margt gott er unnið hjá Reykjavíkurborg í þágu þeirra sem glíma við skólaforðun, en ljóst er að
þörf er á að samræma verklag og aðgerðir, gera þær markvissari. Brýnt er að festa í sessi sértæk
námskeið í samræmi við líkan Kearney og Albano (2007) fyrir nemendur með langvinna,
alvarlega skólaforðun á stigi 3, barnaverndarstigi. Margrét Birna Þórarinsdóttir sálfræðingur
hefur þýtt gögnin úr bók Kearneys (sjá matslista fyrir barn/ungling, fylgiskjal 3). Teymið leggur
til að hið sértæka námskeið verði skilgreint sem úrræði á stigi 3, fjármagnað af Barnavernd
Reykjavíkur og fari fram á þjónustumiðstöðvum undir eftirliti BR.
Við vinnslu mála hjá Barnavernd Reykjavíkur hefur það reynst erfitt, að sögn starfsmanna, að
viðbrögð og úrræði þjónustumiðstöðvanna eru mismunandi. Ætla má að hér sé um mismunun
að ræða eftir búsetu í borginni.
Heilsa og heilbrigði skiptir einstaklinginn öllu til að hann njóti lífsins og nái markmiðum sínum.
Heilsueflandi grunn- og framhaldsskóli er í þessu samhengi öflugt „verkfæri“ og býður upp á
að skólar setji fram heildræna heilsustefnu í forvarnar- og heilsueflingamálum. Rannsóknir
sýna að þeir sem eru hvorki í námi né vinnu eru líklegri til að verða þunglyndir og vanvirkir,
þeir einangrast félagslega og eru líklegir til að fara í láglaunastörf og festast í fátækt.
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Fylgiskjal 1 Erindisbréf Teymis um skólaforðun barna í efri bekkjum grunnskóla og neðri bekkjum framhaldsskóla
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Fylgiskjal 2 Heimild: Úr verklaginu Skólaáætlun í skýrslunni: Skóla-og frístundasvið og

velferðarsvið. (2014). Skýrsla starfshóps um samstarfs skóla- og frístundasviðs og
velferðarsviðs um barnaverndarmál.

Eftirfarandi atriði eru úr verklaginu Skólaáætlun:


Einstaklingsáætlun er gerð fyrir ákveðinn tíma í senn, hámark 3 vikur í senn.



Einstaklingsáætlun er gerð í samvinnu við foreldra.



Í einstaklingsáætlun er stundaskrá aðlöguð tímabundið í samvinnu við foreldra og nemanda.



Viðtöl nemandans við t.d. umsjónarkennara, námsráðgjafa, stjórnanda.



Ráðgjöf frá þjónustumiðstöð.



Skólahjúkrunarfræðingur ræðir við foreldra og fær vottorð frá lækni þegar veikindi eru
síendurtekin en sem vara skemur en viku í senn.



Skertur skóladagur, kennsla eftir skólatíma, kennsla í öðru húsnæði, skólaverkefnum skilað
rafrænt. Allt eru þetta tímabundin úrræði til að komast að vanda nemandans. Þessi úrræði
uppfylla ekki markmið aðalnákrár né laga um grunnskóla 2008 og verður einungis beitt
tímabundið í samráði við foreldra.



Úrræði skólans sem hafa gefist vel við skólasóknarvanda nýtt.
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Gátlisti vegna skólasóknar eða ástundunarvanda nemanda:
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Fylgiskjal 3 Matslisti fyrir barn úr bók Kearney og Albano: When Children Refuse School, (2007).
Þýtt og aðlagað af Margréti Birnu Þórarinsdóttur sálfræðingi.
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Fylgiskjal 4 Matslistar til notkunar m.a. við greiningu á skólaforðun og matslistar fyrir foreldra og kennara.



Negative Sffect Self-Statement questionnaire (NASSQ)(Ronan, Kendall, & Rove
1994). Listinn endurspeglar sjálfsmat tengt þunglyndi og kvíða



Childrens Depression Inventory (CDI) (Kovacs, 1992). Listinn er 27 atriða og metur
nýtilkomin þunglyndiseinkenni hjá börnum sem eru með skólaforðun vegna neikvæðrar
styrkingar eða til að kanna hvort þunglyndi tengist skólaforðuninni.



Daily Life Stressors Scale (DLSS) (Kearney, Draban, &Beasley, 1993). Listinn er 30
atriða og mælir streitu sem barn skynjar í atburðum daglegs lífs. Sérstakur gaumur er
gefinn atriðum sem tengjast skólanum og morgunverkunum heima. Listinn á einkum
við um börn sem eru með skólaforðun vegna neikvæðar styrkingar og athygli.



Social Anxiety Scale for Children –Revised (SASC-R) (La Greca & Stone, 1993).
Listinn er 22 atriða og metur neikvætt félagslegt mat og er viðeigandi fyrir börn sem
forðast að vera metin í félagslegum aðstæðum.



The Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) (Stallings & March, 1995)
Listinn er 45 atriða og metur kvíða, harm avoidance, félags- og aðskilnaðarkvíða.
MASC listinn nýtist einkum vel til að meta börn sem forðast að mæta í skólann vegna
neikvæðrar styrkingar.

Matslistar fyrir foreldra og kennara


Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach & Rescorla, 2001) Listinn metur skor
foreldra vegna ýmiskonar innri og ytri hegðunarvanda sem tengjast skólaforðun. Slíkar
hegðanir fela í sér kvíða, þunglyndi, somatic complaints, ofvirkni, aggression, óhlýðni,
þörf fyrir athygli, félagsleg vandamál og fleira.



Family Environment scale (FES) (Moos & Moos, 1986). Listinn er 90 atriða og metur
samskipti fjölskyldu eins og samheldni, ágreining, tjáningu og sjálfstæði. Margir þættir
á listanum tengjast skólaforðunarhegðun. Almennt séð eru fjölskyldur barna sem eru
með skólaforðun, samanborið við vengjulegar fjölskyldur, sýna minna sjálfstæði og þar
er meiri ágreiningur, einangrun og tengslaleysi.



Kearney hefur þróað matstækið School Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R)
(sjá viðhengi X). Tækið er fyrir foreldra og barn/ungling og á að hjálpa til við að
greina helstu þætti skólaforðunar og hvernig hegðunin hefur þróast hjá viðkomandi.
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Barnið eða unglingurinn fer einnig í læknisskoðun og í athugun hjá sálfræðingi. Í
kjölfarið er oftast þörf á ráðgjöf eða sérstöku meðferðarprógrammi hjá sálfræðingi (sbr.
Margrét Birna). Í meðferðinni er barni/unglingi kenndar aðferðir til að hjálpa til við að
mæta kvíðatilfinningum og þunglyndi. Einnig eru notaðar aðferðir atferlismótunar og
stundum er lyfjagjöf fyrir barn/ungling meðan á meðferð stendur (Lingenfelter,Hartung
2015.)
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Fylgiskjal 5 Lög og reglur um skólasókn nemenda

Helstu lög og reglur sem á reynir við skólasóknarvanda í grunnskóla eru :
-

Lög nr. 91/2008, um grunnskóla:
o 3. gr. - Skólaskylda
o 5. gr. - Ábyrgð sveitarfélags á skólahaldi
o 14. gr. - Ábyrgð nemenda
o 17. gr. - Réttur nemenda á sérstökum stuðningi í samræmi við metnar sérþarfir
o 18. og 19. gr. - Hlutverk og ábyrgð foreldra
o 40. - 42. gr. - Skólaþjónusta

-

Reglugerð nr. 585/2010, um stuðning við nemendur með sérþarfir í grunnskóla.
o Fjallar um þörf og fyrirkomulag stuðnings við nemendur með sérþarfir.
o 2. gr. - Skilgreining reglugerðar á hugtakinu „nemendur með sérþarfir“
o 23. gr. – Sjúkrakennsla.

-

Reglugerð nr. 584/2010, um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla
og nemendaverndarráð í grunnskólum.

Fjallar um skipulag og framkvæmd

sérfræðiþjónustu, svo og hlutverk, skipan og starfshætti nemendaverndarráða í
grunnskólum.
-

Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.

o Fjallar um ábyrgð, réttindi og skyldur nemenda, foreldra og starfsfólks
grunnskóla.
o
-

Verklagsreglur SFS um þjónustu við grunnskólanema með fjölþættan vanda.
o Verklagsregla C fjallar um skólasóknar- og ástundunarvanda nemenda.

-

Úrlausn erfiðra ágreiningsmála sem upp koma í starfi grunnskóla
o Fróðleg umfjöllun á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga um úrlausn erfiðra
ágreiningsmála sem upp koma í starfi grunnskóla.

http://www.samband.is/media/grunnskoli/Um-urlausn-erfidra-agreiningsmala.pdf
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Framhaldsskólar:


Lög nr. 92/2008, um framhaldsskóla.
34. gr. – Réttur nemenda á stuðningi í samræmi við metnar sérþarfir.



Reglugerð nr. 230/2012, um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum.
Fjallar um kennslu og stuðning við nemendur í framhaldsskólum í samræmi við metnar
sérþarfir.

Ýmis lagaákvæði:
Auk ofangreindra laga og reglna ber að taka mið af neðangreindum lögum, eftir því sem við á,
þegar fjallað er um málefni grunn- og framhaldsskólanemenda undir 18 ára aldri.


Stjórnsýslulög nr. 37/1993.



Barnaverndarlög nr. 80/2002.



Lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga .



Lög nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks.
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Fylgiskjal 6 Drög að dagskrá málþings um skólaforðun

Hvað er skólaforðun? greining, íhlutun og úrræði
o Verklagsregla C, samvinna skóla, þjónustumiðstöðvar og Barnaverndar, ábyrgð og
hlutverk allra aðila.

o Hvað hefur áhrif á þróun skólaforðunar hjá barni/ungmenni? Kvíði,
þunglyndi, svefn, snjalltækjanotkun, áhættuhegðun.
Framtíðarsýn í þjónustu við börn sem forðast að mæta í skólann
o

Samræmd úrræði og þjónusta í borginni, óháð búsetu

o

Kynning og reynsla af samræmdu skólasóknarkerfi í grunnskólum Breiðholts (stig
1), leyfisbeiðnir, leyfilegar og óleyfilegar fjarvistir úr skóla.

o

Verk-og vinnulag á þjónustumiðstöðvarstigi (stigi 2) sem vinnur gegn skólaforðun
og brotthvarfi úr skóla s.s. ÁTAK, ÁFRAM, Morgunhanar, Þróunarverkefni
Miðgarðs.

Kynning á verkfærakistu fyrir ráðgjafa í skóla-, félags- og stuðningsþjónustu sem vinna í
málum sem tengjast skólaforðun.
o Verkferlar:

Í

kistunni verður að finna verkferla sem og samantekt úrræða sem í boði eru
hverju sinni.
o Greining skólaforðunar:
Flokkun Wimmer (2013) þar sem nemendum sem glíma við skólaforðun skipt
í fjóra hópa eftir hegðun.
o Greining skólaforðunar:
Samantekt matslista, skjöl sem tengjast virknimati og matstækinu ESTER.
o Íhlutun og úrræði:
Uppeldisráðgjöf og samantekt vinnuskjala fyrir ráðgjafa til stuðnings í
viðtölum og vinnu með börn, ungmenni og fjölskyldur. Hér má nefna sjónrænt
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skipulag, leiðbeiningar og heilræði s.s. vegna svefntíma, tölvu- og
skjánotkunar.
o Íhlutun og úrræði:
Listi yfir úrræði sem í boði eru hverju sinni og nýtast fyrir börn og unglinga
með skólaforðun og fjölskyldur þeirra.
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Fylgiskjal 7 Viðmið um skjánotkun frá Akureyrarbæ
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Fylgiskjal 8 Verkferill viðbragðsteymis skóla á Þjónustumiðstöð Breiðholts.
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Fylgiskjal 9 Verkferill viðbragðsteymis skóla í Miðgarði, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness.
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Fylgiskjal 10 Samræmt skólasóknarkerfi í 1.-10. bekk fyrir grunnskólana í Breiðholti.
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Fylgiskjal 11

Samræmt skólasóknarkerfi í 1.-10. bekk fyrir grunnskólana í Breiðholti- Leyfi og

veikindi.
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Fylgiskjal 12 Skólaforðun – Úrræðalisti. Samantekt úrræða og námskeiða á vegum
Reykjavíkurborgar (maí 2017), flokkað eftir stigunum 3, grænt, gult og rautt.

Stig 1- Virkar forvarnir og snemmtæk íhlutun

1.stig

Verkefni

Aldur

Lýsing

1.

HAM – námskeið

13 -15 ára

Ungmenni með tilfinningarvanda

2.

Klókir krakkar

8-12 ára

Börn með kvíðavanda

3.

Fjörkálfar

8-12 ára

Námskeið fyrir börn í
reiðistjórnun

4.

Hópastarf

11-18 ára

Félagslega einangruð börn og
unglingar

1. Mér líður eins og ég hugsa (HAM námskeið) (13-15 ára)
Námskeið fyrir ungmenni á aldrinum 13-15 ára með tilfinningavanda.
Lýsing á námskeiði: Um er að ræða námskeið í hugrænni atferlismeðferð (HAM) fyrir unglinga
á aldrinum 13-15 ára sem eiga við algeng tilfinningaleg vandamál að stríða. Námskeiðið stendur
í sex vikur, einu sinni í viku. Á námskeiðinu er farið í gegnum grundvallaratriði hugrænnar
atferlisfræði og unglingunum kenndar aðferðir að hafa áhrif á hugsun sína og líðan. Markmið
námskeiðsins er að unglingarnir átti sig á samhengi milli hugsunar og tilfinninga, geri sér grein
fyrir tengslum hugsana og tilfinninga, og læri aðferðir til að endurmeta hugsanir sínar og þar
með bæta eigin líðan og viðhalda henni.
Markhópur er unglingar á aldrinum 13-15 ára. Í 8. – 10. bekk grunnskóla sem stríða við
tilfinningavanda. Einnig mætti gera ráð fyrir 16 og 17 ára börnum í framhaldsskóla en þá þyrfti
að aldursskipta námskeiðinu.
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Námskeiðslengd er sex vikur, ein og hálf stund í senn. Kynning er fyrir alla foreldra við upphaf
annars tíma og viðtal er í lok námskeiðs með unglingi og foreldrum hans. Einn eftirfylgdartími
er síðan 4 mánuðum eftir að námskeiði lýkur.
2. Klókir krakkar ( 8-12 ára )
Námskeið fyrir börn á aldrinum 8-12 ára með kvíðavanda.
Lýsing á námskeiði: Klókir krakkar er meðferðarform fyrir börn á aldrinum 8-12 ára með
kvíðaraskanir og foreldra þeirra. Klókir krakkar er stöðluð meðferð við kvíðaröskunum barna
og sýnt hefur verið fram á góðan árangur meðferðarinnar. Námskeiðið er fyrir 8-10 börn í senn
á aldrinum 8-12 ára og foreldra þeirra. Unnið er í hópum, bæði í blönduðum hópi foreldra og
barna og svo í sitt hvoru lagi. Í upphafi meðferðar fá börn og foreldrar vinnubækur. Þau eru
frædd um eðli kvíða og kenndar aðferðir til að takast smám saman á við kvíða barnanna.
Börnunum er kennt að hugsa á raunsæjan hátt um áhyggjur sínar. Einnig er farið í stigvaxandi
berskjöldun þar sem börnin læra að mæta óttanum í litlum skrefum. Í seinni hluta
meðferðarinnar er farið í félagslega færni og ákveðniþjálfun. Foreldrar fá fræðslu um
kvíðaeinkenni og úrræði, hvernig er að ala upp barn sem þjáist af kvíða og farið er yfir hvað
börnin eru að læra í hverjum tíma fyrir sig. Í lok meðferðar er farið yfir hvernig á að viðhalda
árangri og takast á við bakslag.
Markhópur er börn á aldrinum 8-12 ára með skilgreindan kvíðavanda. Foreldrar þessara barna
fá einnig námskeið.
Námskeiðslengd er 10 vikur, einu sinni í viku, 1,5 stund í senn. Viðtal er við foreldra í upphafi
og í lok námskeiðs.
3. Fjörkálfar (8-12 ára)
Námskeið í reiðistjórnun fyrir börn á aldrinum 8-12 ára
Lýsing á námskeiði: Fjörkálfar er reiðistjórnunarnámskeið fyrir 8-12 ára börn og byggir á
hugrænni atferlismeðferð. Tilgangur þess er að kenna börnum að stjórna reiðiviðbrögðum
sínum og draga þannig úr árekstrum við aðra. Foreldrar taka einnig þátt í meðferðinni, en meðal
annars er fjallað um upplifun foreldra og nytsamar samskiptaleiðir.
Meðferðin er í litlum hópum, 6-8 börn. Áhersla er lögð á fræðslu auk þess sem börnin læra á
eigin reiðiviðbrögð. Þeim er kennt að meta árangur hegðunar og að setja sér markmið um
sjálfstjórn. Áhersla er einnig lögð á að kenna börnunum hvernig bregðast eigi við reiði annarra.
Markmið námskeiðsins er að börnin læri að reiði er eðlileg tilfinning sem hægt er að stjórna og
að foreldrar geti stutt börnin í að nýta sér þau úrræði sem kennd eru á námskeiðinu.
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Markhópur er börn á aldrinum 8-12 ára sem stríða við reiðivanda.
Námskeiðslengd er átta vikur, 1,5 stund í senn. Viðtal er við foreldra í upphafi og í lok
námskeiðs.
4. Hópastarf (11-18 ára)
Miðgarður bíður uppá aldurskipt hópastarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 11 til 18 ára sem
byggir á samþykktri umsókn um persónulegan ráðgjafa/liðveislu.
Lýsing á námskeiði: Hugmyndin með hópastarfinu er að ná til nemenda sem standa höllum fæti
félagslega og vinna að því að efla sjálfsmat þeirra, sjálfstraust og félagsfærni. Þarna er átt við
krakka sem eru óvirkir, félagslega einangraðir, eru til baka og hafa sig ekki mikið í frammi.
Meginmarkmiðin með hópastarfinu er að þátttakendur:


Efli sjálfsmat sitt og sjálfstraust



Auki færni sína í samskiptum



Fái tækifæri til að mynda vinatengsl við aðra krakka í hverfinu og fá þjálfun í að starfa
saman í hópi.



Fá þjálfun í að starfa saman í hóp

Með starfi hópsins er boðið upp á spennandi og uppbyggilega dagskrá fyrir krakkana og einnig
er foreldrum gefið tækifæri til að hittast og bera saman bækur sínar. Hópastarfið hentar
krökkum sem standa höllum fæti félagslega vegna félagslegrar einangrunar. Í upphafi
hópastarfsins er hópfundur með foreldrum þar sem farið er í markmið starfsins, dagskrá og aðra
mikilvæga þætti. Í lok hópastarfs hitta starfsmenn Miðgarðs foreldra einslega til að fara yfir
umsögn þeirra um barnið. Starfsmenn Miðgarðs koma inn með fræðslu og verkefnavinnu með
krökkunum og fara með þau í ferðir og vinna með þeim í gegnum leik, eldamennsku og
frístundir til að efla þau í félagslegum samskiptum og auka sjálfstraust þeirra.
Námskeiðslengd: Hópastarfið varir í c.a 10 vikur, hópurinn hittist vikulega í 2-3 tíma í senn.
5. Snillinganámskeið ( 8-10 ára )
Þjálfun í samskiptum, tilfinningastjórn og athygli barna með ADHD.
Markmiðið með námskeiðinu er að efla færni á ýmsum sviðum. Námskeiðið er fyrir börn á
aldrinum 8-10 ára og eru 6 börn í hverjum hóp. Áhersla er lögð á að auka færni barna í
félagslegum samskiptum, skapstillingu, sjálfsstjórn og að bæta athyglisgetu þeirra. Hópurinn
hittist tvisvar í viku 2 tíma í senn, í 5 vikur (10 skipti alls) með tveimur þjálfurum.
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6. ART þjálfun Meðferð og Bekkjar ART ( 10 -16 ára)
(Aggression Replacement Training)
Að baki ART er sú hugmyndafræði að reiði eða „árásarhegðun“ eigi sér margvíslegar orsakir.
Þrennt er þó áberandi hjá þeim sem eiga erfitt með að hemja reiði sína:
-

Slök félagsleg færni

-

Trú á að reiðin sigri allt

-

Slakur siðgæðisþroski

7. Gaman saman( 6-9 ára) og Koma svo ( 10-12 ára) Hópastarf / sjálfstyrking
Markmið verkefnis er að aðstoða óframfær börn sem og framhleypin í að auka félagsfærni sína.
Getur gagnast líka fórnarlömbum og gerendum eineltis leggjum áherslu á vináttu, samvinnu,
sjálfstyrkingu, félagsfærni og að hafa gaman saman.
-

leiki, tjáningu og samskipti.

-

félags-, tómstunda- og íþróttastarf sem eru í boði í hverfinu okkar.

-

Skoðum ýmsar aðferðir við að stilla tilfinningar okkar, lærum um reiðistjórnun og
samskipti.

-

Við leggjum áherslu að einstaklingurinn fái að upplifa styrkleika sína og færni.

-

Hópurinn mótar dagskránna út frá sínum hugmyndum og væntingum.

-

Börn sem eru í þjónustu hjá okkur þjónustumiðstöðvunum. Annars vegar 10-12 ára og
hins vegar 6-9 ára.

9. Frístundastarf á vegum skóla-og frístundasviðs
Frístundamiðstöðvar Reykjavíkurborgar standa fyrir viðamiklu frístundastarfi fyrir börn og
unglinga á aldrinum 6-16 ára. Undir hatti frístundamiðstöðvanna eru:


frístundaheimilin sem bjóða upp á fjölbreytt starf fyrir 6-9 ára börn þegar hefðbundnum
skóladegi lýkur



félagsmiðstöðvar sem bjóða upp á starf fyrir 10-12 ára börn eftir að skóladegi lýkur,
tiltekna vikudaga. Einnig er boðið upp á starf fyrir aldurshópinn 13-16 síðdegis og
á kvöldin.



sértækt frístundastarf fyrir börn og unglinga með fötlun á aldrinum 6-16 ára.

2.stig – Markmiðabundin íhlutun.
67

2. stig

Verkefni

Aldur

Lýsing

5.

Morgunhani

6-16 ára

Börn og ungmenni með
skólaforðun

6.

ÁTAK

10-16 ára

Börn með skólaforðun

7.

ÁFRAM

16- 18 ára

Ungmenni með skólaforðun

8.

Unglingasmiðjur

13 – 18 ára

Félagslega einangruð ungmenni

9.

Unglingabrúin

16-18 ára

Ungmenni með félagslegan
vandi og lágt sjálfsmat

10.

Foreldrahús

10-18 ára

Börn og ungmenni með
samskipta, áfengis- og
fíknivanda

11.

Persónulegur ráðgjafi

6-16 ára

Félagslega einangruð börn og
ungmenni

12.

Félagsleg liðveisla

6-67 ára

13.

PMTO

Foreldrar

14.

Hjólakraftur

8.-10. bekkur

Félagslega einangruð ungmenni
með fötlun.
Námskeið í foreldrafærni
Í stað íþróttakennslu í
Norðlingaskóla

8. Morgunhani og Morgunhani II fyrir nemendur á grunnskólaaldri með slaka skólasókn
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Morgunhana/átaksverkefnið er samvinnuverkefni milli þjónustumiðstöðvar, heimilis (foreldra
og nemanda) og skóla um bætta skólasókn og ástundun nemenda.
Gerður er samningur sem allir aðilar skrifa undir. Í samningnum er meðal annars tilgreint
hlutverk og ábyrgð hvers og eins.
Markhópurinn er grunnskólabörn frá aldrinum 6-15 ára, þó svo að yfirleitt sé markhópurinn
unglingar.
Yfirleitt er ekki í boði að fá morgunhana oft, en það er þó metið hverju sinni.
Markhópurinn er börn og ungmenni á aldrinum 6-15 ára.
Hversu lengi. Úrræðið stendur yfir í u.þ.b. 4 vikur. Þó hafa verið gerðar undantekningar á því
en horft er á hvert mál fyrir sig

9. ÁTAK fyrir nemendur á grunnskólaaldri með slaka skólasókn

Á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur úrræðið ÁTAK vegna skólasóknarvanda
verið þróað undanfarin ár. Úræðið er sértækt og tímabundið og býðst þeim nemendum sem sýnt
hafa skólaforðun. ÁTAK er samvinnuverkefni milli foreldra, þjónustumiðstöðvar og skóla þar
sem unnið er með skólaforðunina út frá nemandanum og fjölskyldu hans. Markmiðið er að
greina hvaða breytinga er þörf hjá nemandanum og fjölskyldu hans til þess að hann bæti
skólasókn sína.

10. ÁFRAM (16-18 ára)
Á þjónustumiðstöð Laugardals-og Háaleitis hefur verið þróað úrræðið ÁFRAM. Úrræðið er
samvinnuverkefni þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis og fjölbrautaskólans við
Ármúla(FÁ). ÁFRAM er sértækt úrræði fyrir nemendur sem þurfa sérstakan stuðning við
yfirfærsluna frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Markmiðið er að draga úr brotthvarfi úr
framhaldsskóla. Við upphaf ÁFRAM er skrifað undir samstarfssamning milli allra aðila,
nemandans, náms-og starfsráðgjafa FÁ og félagsráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar. Mikilvægt
er að stuðlað sé að áframhaldandi virkni nemandans með öðrum úrræðum ef hann hættir námi.

11. Unglingasmiðjur (13-18 ára)
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Stígur og Tröð
Unglingasmiðjurnar eru úrræði á vegum velferðarsviðs, ætlað félagslega einangruðum
unglingum á aldrinum 13 – 18 ára sem búsettir eru í Reykjavík.
Ráðgjafar á þjónustumiðstöðum og hjá Barnavernd Reykjavíkur sækja um þjónustu í samvinnu
við barn og forsjáraðila á þar til gerðum eyðublöðum sem eru á innri vef velferðarsviðs.
Markmið:
Efla sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd
Leita leiða til uppbyggilegra lausna
Styrkja hópkennd og jákvæð samskipti
Kenna virðingu og umburðarlyndi
Auka hæfni í félagslegum samskiptum

Þátttakendur eru félagslega einangraðir, hafa orðið fyrir eða verða fyrir einelti, eru óframfærir
eða óvirkir, með neikvæða sjálfsmynd og slaka félagsfærni og /eða búa við erfið
uppeldisskilyrði.
Efla félagslega færni, rjúfa einangrun, stuðla að jákvæðri sjálfsmyndarmótun, efla sjálfstraust
og sjálfsöryggi, kenna jákvætt lausnarferli, auka kjark og þor. Fyrirbyggja neyslu vímugjafa og
takast á við þunglyndis- og kvíðaeinkenni
Unglingarnir mæta tvö kvöld í viku, þar fer fram stuðningur í formi hópavinnu.
Einnig er lögð áhersla á einstaklingsviðtöl og persónulegan stuðning, auk þess sem fengist er
við ýmis verkefni, svo sem myndbandagerð, þemaverkefni og listræna þjálfun. Auk þess er
stunduð fjölbreytt tómstundaiðja og útivist.
12. Unglingabrúin (16-18 ára)
Lýsing á verkefni.
Verkefnið Brúin er hluti af starfssemi Unglingasmiðja Reykjavíkurborgar.
Brúin er félagslegt úrræði þar sem fram fer vinna í hóp fyrir unglinga á aldrinum 16-18 ára.
Brúin er starfrækt eitt kvöld í viku og í tveimur hópum, annar hópurinn hittist í
Unglingasmiðjunni Tröð (Keilufelli 5) og hinn í Unglingasmiðjunni Stíg (Borgartúni 6, 2. hæð).
Einu sinni til tvisvar í mánuði er farið í vettvangsferðir eða aðra afþreyingu utan staðanna og
dagskráin er þróuð í samráði við ungmennin.
Markhópur
Þátttakendurnir eru félagslega einangraðir, hafa orðið fyrir eða verða fyrir einelti, eru
óframfærir eða óvirkir, sýna þunglyndis- og kvíðaeinkenni, eru óöruggir hafa lítið sjálfstraust
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og neikvæða sjálfsmynd, hafa slaka félagsfærni og/eða búa við erfið uppeldisskilyrði.
Þátttakendur eiga það sameiginlegt að vilja hitta aðra á svipuðum aldri í hóp og gera eitthvað
skemmtilegt saman
Markmiðin:
-

Efla sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd.

-

Leita leiða til uppbyggilegra lausna.

-

Styrkja hópkennd og jákvæð samskipti.

-

Kenna virðingu og umburðalyndi.

-

Auka hæfni í félagslegum samskiptum.

-

Auka virkni til þátttöku

13. Hjólakraftur í Norðlingaskóli (fyrir 8. - 10.bekk)
Lýðheilsurannsóknir sýna fram á að dagleg hreyfing er ungu fólki sem öllum nauðsynleg fyrir
andlega, líkamlega og félagslega heilsu og vellíðan. Hún er sameiginlegur leikur sem skapar
meðal annars tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, bæta líkamshreysti, eignast vini, auka félagslega
færni og efla sjálfstraust. Markmið þessa verkefnis er að ná til þeirra nemenda sem eru vanvirkir
í íþróttum í skólanum, búa við erfiðar félagslegar aðstæður eða eru innflytjendur. Aðstandendur
þessa verkefnis telja að ungt fólk ætti að eiga þess kost að stunda fjölbreytta hreyfingu sem því
finnst skemmtileg og er í samræmi við færni þess og getu t.d. að stunda hjólreiðar. Þannig er
grunnurinn lagður að lífsháttum sem fela í sér daglega hreyfingu til framtíðar.
14. Foreldrahús
Vímulaus æska rekur í Foreldrahúsi að Suðurlandsbraut 50, 2.hæð, starfsemi þar sem veitt er
ráðgjöf til foreldra og barna. Foreldrahús er opið alla virka daga frá kl. 9 – 16. Þangað geta
leitað foreldrar sem og börn þeirra vegna áfengis- og/eða vímuefnavanda.
Markmið: Heildarmarkmið Fjölskylduráðgjafarinnar er að leitast er við að mæta þeim vanda
sem fjölskyldan glímir við og efla hana til bættra lífsgæða. Þannig er verið að grípa inn í og
koma í veg fyrir óæskilega hegðun, m.a. áhættuhegðun barna, og samskiptaerfiðleika milli
foreldra og barna ofl. og þar með draga úr og/eða koma veg fyrir vanda í fjölskyldunni og
nánasta umhverfi hennar.
Hægt er að vísa í viðtöl og stuðningshópa, börnum og foreldrum þeirra, þar sem boðið er upp á
viðtöl og /eða stuðningshópa, auk sértækra námskeiða fyrir börn og ungmenni. Auk þess er
foreldrasíminn opinn allan sólarhringinn.
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15. Persónulegur ráðgjafi (6-18 ára)
Félagslegur stuðningur til einstaklinga á aldrinum 6-18 ára vegna samfélagsþátttöku út frá
forsendum og markmiðum hvers og eins veittur á grundvelli laga um félagsþjónustu
sveitarfélaga nr. 40/1991. Persónulegur ráðgjafi er hugsaður fyrir þá einstaklinga sem eru í þörf
fyrir að rjúfa félagslega einangrun og getur falið í sér athafnir eins og að fara í kvikmyndahús,
hitta vini, stunda íþróttir og þess háttar (sambærilegt við félagslega liðveislu, en hér er
markhópurinn börn sem eru félagslega illa stödd án fötlunargreiningar).

16. Félagsleg liðveisla (6-67 ára)
Félagslegur stuðningur til fatlaðra einstaklinga á aldrinum 6-67 ára vegna samfélagsþátttöku út
frá forsendum og markmiðum hvers og eins. Félagsleg liðveisla er veitt á grundvelli laga um
málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Félagsleg liðveisla er hugsuð fyrir þá einstaklinga sem eru í
þörf fyrir að rjúfa félagslega einangrun og getur falið í sér athafnir eins og að fara í
kvikmyndahús, hitta vini, stunda íþróttir og þess háttar.

17. Fjölsmiðjan (16-24 ára)
Fjölsmiðjan er vinnusetur fyrir ungt fólk (16-24. ára). Þar gefst fólki tækifæri til að þjálfa sig
fyrir almennan vinnumarkað eða áframhaldandi nám.
Vinnutíminn er 8.30.-15.00.- fyrir vinnuna er greiddur verkþjálfunar- og námsstyrkur.Boðið er
upp á morgunmat og hádegismat og reynt að hafa vinnustaðinn fjölbreyttan og skemmtilegan.
Fjölsmiðjan leitast við að vera í góðum tengslum við vinnumarkaðinn og félagsleg úrræði ,vera
sýnilegur valkostur þegar velja þarf leiðir í lífinu. Fjölsmiðjan leggur áherslu á að þeir nemar
sem hafa verið við störf í Fjölsmiðjunni fari þaðan sem sterkari einstaklingar, félagslega,
námslega og hæfari á vinnumarkað.
Fjölsmiðjan mætir nemum á þeirra forsendum og leitast við að uppfylla þarfir og óskir þeirra
eins og þau upplifa starfið.
Nemar sem fara í skóla eða vinnu á almennum markaði geta leitað áfram til starfsmanna
Fjölsmiðjunnar, hvort sem leitað er eftir námsaðstoð eða góðum ráðum vegna vinnu.

18. Starfskraftur (16 – 18 ára)
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Ungt fólk á aldrinum 16 – 18 ára sem stendur höllum fæti. Megin markmið verkefnisins er
bjóða upp á nýjar leiðir fyrir ungt fólk á aldrinum 16 – 18 ára sem stendur höllum fæti, sem
eru hvorki í vinnu né skóla. Leitast var við að ná markmiðum með því að koma ungmennunum
í starfsþjálfun þar sem þau gætu fengið kynningu á atvinnulífinu, starfsreynslu og jafnvel góð
meðmæli líka. Tekið var mið af áhuga þeirra við leit að vinnustöðum í þeirri von að kynni þeirra
af slíkum vinnustöðum gætu leitt til áframhaldandi starfs eða nám á viðkomandi sviði.
Fræðsluhluti verkefnisins var 131,5 kennslustundir en markmið fræðslunnar er að auka
sjálfstraust einstaklinganna til að takast á við frekara nám eða efla eigin möguleika á
vinnumarkaði. Lögð er áhersla á að:
-

Efla sjálfstraust með því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og sýn á eigin stöðu

-

Veita stuðning, ráðgjöf og eftirfylgni í námi og starfi

-

Hvetja til náms eða virkni á vinnumarkað

-

Skoða náms- og starfsmöguleika hvers og eins

-

Styrkja stöðu ungmennanna á vinnumarkaði

-

Styrkja félagsfærni

-

Hvetja til heilbrigðra lífshátta

-

Kenna markmiðasetningu

-

Bæta hæfni til ákvarðanatöku

-

Kanna hvaða úrræði eru fyrir hendi og skoða hvernig má nýta þau með
einstaklingsráðgjöf

-

Auk þekkingu ungmennanna í hagnýtum greinum á borð við skyndihjálp og
heilsueflingu

19. Námskraftur (16-24 ára)
Námskraftur er samvinnuverkefni Námsflokka Reykjavíkur, mennta- og
menningarmálaráðuneytisins og Fjölbrautaskólans við Ármúla. Um er að ræða einnar annar
námsúrræði á framhaldsskólastigi.
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Markmiðið með Námskrafti er að styrkja nemendur með stuðningi og eftirfylgni til aukinnar
ábyrgðar á námi sínu, með það að leiðarljósi að þau geti nýtt sér nám í framhaldsskólum og
standist þær kröfur sem slíkt nám gerir til þeirra.

20. Atvinnutengt nám (nemendur í 9.-10.bekk)
Fyrir nemendur sem þurfa að komast út úr hefðbundnu skólastarfi.
Skóla-og frístundasvið heldur úti verkefni sem kallast Atvinnutengt nám, verkefnið er hýst hjá
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Markmið verkefnisins er m.a. að mæta þörfum
nemenda sem þurfa að komast út úr hefðbundnu skólastarfi. Að öllu jöfnu eru þetta flottir
nemendur sem eiga skilið að fá tækifæri til þess að sanna sig á öðrum vettvangi en í skóla og
þess vegna býðst þeim að sækja vinnu nokkra tíma á viku á móti skóla.
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sér um að greiða þessum nemendum laun en við
leitum til fyrirtækja úti í samfélaginu til þess að taka þátt í þessu verkefni með okkur og gefa
þessum nemendum tækifæri til þess að kynnast atvinnulífinu og fá í leiðinni tækifæri til þess
að sýna hvað í þeim býr annað en að sitja yfir skólabókunum. Nemendur mega vinna hámark 4
klukkustundir á viku eða 16 tíma á mánuði.
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Úrræði Barnaverndar Reykjavíkur
3. stig Sértæk íhlutun
3.stig

Verkefni

Aldur

Lýsing

13.

Fjölsmiðjan

16-24 ára

Ungmenni sem ekki eru í skóla – né
vinnuvirkni

14

Starfskraftur

16-18 ára

15.

Námskraftur

18-24 ára

Ungmenni sem standa höllum fæti og
ekki í skóla- né vinnuvirkni.
Einnar annar nám á
framhaldsskólastigi

16.

Atvinnutengt nám

14-15 ára

Unglingar í skólaforðun

21. MST
MST- er meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fyrir fjölskyldur barna á aldrinum 12-18
ára sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda og að óbreyttu kæmi til vistunar barns utan
heimilis. Hegðunarvandinn þarf að koma fram á flestum eða öllum eftirtöldum sviðum:
-

Afskiptum lögreglu, afbrotum eða refsiverðri hegðun

-

Skrópum í skóla eða verulegum skólaerfiðleikum

-

Líkamlegu ofbeldi gegn öðrum á heimili, nærumhverfi eða í skóla

-

Munnlegu ofbeldi eða hótunum um að skaða aðra

-

Vímuefnanotkun eða misnotkun áfengis

22. Skammtímaheimili Hraunberg - sem er skammtímaheimili fyrir unglinga sem þurfa
tímabundna vistun vegna sérstakra aðstæðna, þá er átt við aðstæður sem eru þannig að
ungmennin geta ekki dvalið heima hjá sér,eru að bíða eftir úrræðum á vegum Barnaverndar
Reykjavíkur, Þjónustumiðstöðva eða unnið er að því að þau fari aftur heim.
23. Stuðlar - er ætlað að þjóna börnum á aldrinum 12- 18 ára og skiptast Stuðlar í tvær deildir,
þ.e. meðferðardeild og lokaða deild. Á meðferðardeild fer fram greining á vanda barna og
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meðferð sem að jafnaði stendur yfir í 6-8 vikur. Á lokaðri deild eru börn vistuð vegna t.d. afbrots
unglings, ofbeldis, vímuefnaneyslu eða vegna annarrar stjórnlausrar hegðunar. Á lokaðri deild
fer fram gæsla og mat á stöðu barns. Hámarkstími vistunar er 14 dagar í senn fyrir mest 6 börn
í einu.
24. Meðferðarheimili
Meðferðarheimilin Barnaverndarstofu er þrjú og öll staðsett á landsbyggðinni. Háholt er í
Skagafirði, Laugaland er í Eyjafjarðarsveit og Lækjarbakki er á Rangárvöllum. Um er að ræða
rými fyrir samtals 16-17 börn á aldrinum 13-18 ára. Meðferðin tekur að jafnaði 6-9 mánuði.
Ástæða vistunar eru hegðunarröskun, afbrotahegðun, ofbeldi og vímuefnaneysla.
Hamarskot – er ætlað unglingum frá 16 ára aldri sem hafa lokið grunnskóla, hafa lokið meðferð
og eiga ekki afturkvæmt á heimili sitt.
Um fóstur er ræða þegar barnaverndarnefnd felur fósturforeldrum umsjá barns. Ástæður þess
geta hvort heldur verið erfiðleikar barns, að uppeldisaðstæðum þess sé áfátt, eða hvoru tveggja.
Fóstur getur verið tímabundið, varanlegt eða styrkt fóstur.
Tímabundið fóstur
Barni er komi í tímabundið fóstur þegar ætla má að unnt verði að bæta úr því ástandi sem var
tilefni fóstursins innan takmarkaðs tíma þannig að það geti snúið heim að nýju. Þannig eru
markmið ráðstöfunarinnar ólík því sem við á um varanlegt fóstur.
Varanlegt fóstur
Um varanlegt fóstur er að ræða þegar barni er komið í fóstur þar til það verður sjálfráða. Barni
skal komið í varanlegt fóstur þegar aðstæður þess kalla á að það alist upp hjá öðrum en
foreldrum sínum. Markmiðið með slíkri ráðstöfun er að tryggja fósturbarni viðeigandi
uppeldisaðstæður og gefa því tækifæri á að mynda varanleg tengsl við fósturforeldra

25. Styrkt fóstur
Með styrktu fóstri er átt við sérstaka umönnun og þjálfun barns á fósturheimili í takmarkaðan
tíma, að hámarki í tvö ár. Þessi ráðstöfun gerir ráð fyrir því að annað fósturforeldra sé í ,,fullu
starfi" við að sinna því verkefni. Barni skal komið í styrkt fóstur þegar það stríðir við verulega
hegðunarerfiðleika vegna geðræna, tilfinningarlegra og annarra vandamála af því tagi og
nauðsynlegt þykir að koma barninu í fóstur í stað þess að vista það á meðferðarheimili.
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