
 

 

Gátlisti – kortleggja samskiptavanda 

 

Þegar upp kemur samskiptavandi er mikilvægt að umsjónarkennarar komi sem mest að þeirri 

vinnu en geti óskað eftir aðstoð til námsráðgjafa, félagsráðgjafa og/eða deildarstjóra. 

Eftir því sem umsjónarkennarar eru virkari í þessari vinnu því meiri líkur eru á farsælar lausnir 

til lengri tíma litið. 

 

Dags: 

 Upplýsa þann sem óskaði eftir athugun að hún verði gerð; Það er mikilvægt að 

þeir sem láta vita af áhyggjum sínum yfir samskiptum séu upplýstir reglulega að 

verið sé að vinna í málinu.  

 Fá upplýsingar hjá starfsfólki/kennurum; Byrja á að tala við starfsfólk. Aðrir 

kennarar, stuðningsfulltrúar og skólaliðar sjá ýmsar hliðar sem umsjónarkennarar 

sjá ekki. 

 Fá upplýsingar hjá öðrum nemendum; Taka viðtöl við nemendur sem hugsanlega 

hafa upplýsingar um viðkomandi mál. Fer eftir eðli máls hvort tekið sé fram að 

upp hafi komið grunur um stríðni/samskiptavanda eða hvort sé talað um 

hefðbundin nemendaviðtöl. 

 Fá upplýsingar hjá viðkomandi nemendum (ekki saman); Taka einstaklingsviðtöl 

við viðkomandi nemendur. Fer eftir eðli máls hvort tekið sé fram að upp hafi 

komið grunur um stríðni/samskiptavanda eða hvort sé talað um hefðbundin 

nemendaviðtöl. 

 Fá upplýsingar hjá foreldrum viðkomandi nemenda; Hringja í foreldra nemenda 

sem eiga þátt í samskiptavandanum og fá þeirra sýn. 

 Tengslakönnun lögð fyrir bekkinn (fer eftir eðli máls); Fá aðstoð 

námsráðgjafa/skólafélagsráðgjafa til að leggja fyrir tengslakönnun og fara yfir 

niðurstöður. 

 Samskiptakönnun lögð fyrir bekkinn (fer eftir eðli máls); Fá aðstoð 

námsráðgjafa/skólafélagsráðgjafa til að leggja fyrir samskiptakönnun og fara yfir 

niðurstöður. Leggja áherslu á ábyrgð nemenda á að segja frá og að trúnaður sé 

um hvað hver skrifar. 

 Annað: 

 

 

 

  



 

 
 

 

Niðurstöður 

Líðan og upplifun nemanda geta verið jafnalvarleg hvort sem er um að ræða samskiptavanda, 

vanlíðan eða einelti. Því er mjög mikilvægt að fylgja málum nemenda eftir og ákveða 

aðgerðaráætlun eftir því sem við á. 

 

o Samskiptavandi. Mikilvægt að ákveða hvernig verður unnið að bæta hann (t.d. vinna í 

bekk - lífsleikni, viðtöl við einstaklinga, reglulegir bekkjarfundir, vinna fyrir utan skóla, 

vinahópar, samstarf heimila og skóla ofl.)  

 

o Vanlíðan einstaklings. Ákveða hvernig verður unnið við að bæta líðan einstaklingsins 

(t.d. regluleg viðtöl við kennara/námsráðgjafa/félagsráðgjafa/skólahjúkrunarfræðing 

/heilsugæslu og/eða frekari greining).  

 

o Einelti. Tilkynning til eineltisteymis. Einstaklingur er lagður í einelti ef hann verður fyrir 

endurteknum neikvæðum samskiptum frá einum eða fleiri einstaklingum og getur ekki 

varið sig. Einelti er ofbeldi og félagsleg útskúfun sem getur haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir þolandann. Því er ekki farin sáttaleiðin þegar annar getur ekki varið sig. 

 

o Annað: Ef annað kemur í ljós í vinnslu máls þarf að gera viðeigandi ráðstafanir. 

 

Þegar búið er að gera aðgerðaráætlun er mikilvægt að fylgja málum eftir t.d.  

- með reglulegum viðtölum við viðkomandi nemendur 

- heyra reglulega í foreldrum 

- heyra í öðrum starfsmönnum skólans 

- leggja áherslu á lífsleikni í árgangnum 

 


