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Vikufréttir  
     Vika 46  (13.11. – 17.11. 2017). 

 

 
Mánudagur 

 Norræna bókasafnsvikan sett 

 

 

Þriðjudagur 

 Vinnufundur kennara um námsmat kl. 14:30 

 

 

Miðvikudagur 

 

 

Fimmtudagur 

 Vetrarfrí 

 Frístund er lokuð 

 Dagur íslenskrar tungu 

 

 

Föstudagur 

 Vetrarfrí 

 Frístund er lokuð 

 

 

Annað  
 

Baráttudagur gegn einelti 

Þann 8. nóvember er árlegur baráttudagur gegn einelti. Dagurinn er helgaður 

baráttunni gegn einelti í samfélaginu og eru allir hvattir til að hugleiða hvernig 

stuðla má að jákvæðum samskiptum og jákvæðara samfélagi.  

Þennan dag tóku nemendur Grunnskólans í Borgarnesi höndum saman og 

föðmuðu skólann sinn sem er táknrænt þar sem við erum og eigum að vera öll 

góð við hvert annað innan þessarar byggingar. Kennarar sýndu einnig viðtalið 

við Sölku Sól en yngsta stigið sýndi annað myndband. Umræða um einelti og 

vináttu átti sér stað í öllum bekkjum.   

 

 

Spakmæli 

,,Faðmlag er frábær gjöf. Ein stærð hentar öllum.  Það má gefa við öll tækifæri og er  

  auðvelt í framkvæmd.“  

http://www.eco-schools.org/index.htm
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Einelti 
 

Hvað er einelti? 

 

Einelti er ofbeldi sem aldrei er réttlætanlegt. Talað er um einelti þegar einstaklingur verður fyrir 

endurteknu og langvarandi áreiti og á erfitt með að verjast því. Mikilvægt er að hafa í huga að allir 

geta orðið fyrir einelti. Birtingarmyndir eineltis geta verið af margvíslegum toga og bæði verið duldar 

og sýnilegar. Einelti getur falist í félagslegri útskúfun eða einangrun þannig að barn sem verður fyrir 

henni er ekki fullgildur þátttakandi eða fær ekki að vera með í félagsskap eða í leik, er sjaldan eða 

aldrei valið í lið og fær jafnvel ekki boð í afmæli. Einelti getur einnig verið beinskeyttara og sýnilegra 

með baktali og sögusögnum,særandi orðbragði og niðurlægingu, frelsissviptingu, veðmætastuldi, 

eignatjóni og líkamsmeiðingum. Einnig eru til dæmi þess að þolendur eineltis séu neyddir til þess að 

geta eitthvað gegn vilja sínum eða í hlutverki hlaupatíkur. 

 

Neteinelti 

Neteinelti er ein af þeim hættum sem steðja að börnum og ungmennum í dag. Rannsóknir sýna að á 

grunnskólaaldri er netnotkun orðin hluti af þeirra daglega lífi. Neteinelti á sér aðallega stað á 

samfélagsmiðlum og birtingarmyndir þess geta verið margvíslegar. Má þar helst nefna særandi 

einkaskilaboð, niðrandi ummæli á samfélagsmiðlum, útskúfun, misnotkun á auðkenni fórnarlambs, 

lygasögur og birtingar á vandræðalegu eða niðrandi myndefni. Þrátt fyrir að ljót samskipti geti átt sér 

stað nánast hvar sem er á netinu ber að vara sérstaklega við samfélagsmiðlum þar sem notendur geta 

átt í nafnlausum samskiptum.    http://gamli.heimiliogskoli.is/fyrir-foreldra/einelti/ 

Munnlegt: Munnlegt ofbeldi getur t.d. verið uppnefni, stríðni eða niðurlægjandi athugasemdir. Þeir 

sem beita ofbeldinu hvíslast hugsanlega á um fórnarlambið, flissa og hlæja. 

Félagslegt: Félagslegt ofbeldi getur birst þannig að barnið er skilið útundan í leik, því ekki boðið í 

afmælisveislur eða aðrar uppákomur hjá bekkjarfélögum. Barnið er ekki látið vita þegar bekkurinn, 

eða hluti hans ætlar að gera eitthvað skemmtilegt eftir skóla. Barnið þarf að þola svipbrigði, 

augnagotur, þögn eða algert afskiptaleysi. 

Efnislegt: Þegar ofbeldið er efnislegt, er eigum fórnarlambsins stolið, t.d. skólabókum, pennaveski, 

skólatösku, íþróttafatnaði, reiðhjóli, peningum, eða þær eru eyðilagðar. 

Andlegt: Andlegt ofbeldi á sér stað þegar barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir algerlega 

gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu. M.a. girt niður um barnið, því skipað í þjónustuhlutverk 

gagnvart félaga/félögum sínum eða það látið eyðileggja eigur annarra, jafnvel skólans. 

Líkamlegt: Þegar ofbeldi er líkamlegt er gengið í skrokk á barninu, það barið, klórað, hárreytt eða 

sparkað í það. Munnlegt, félagslegt og andlegt ofbeldi er mun útbreiddara en hið efnislega og 

líkamlega, líklega vegna þess að auðveldara er að dylja það, neita að hafa átt hlut að máli og snúa því 

upp á þolandann sjálfan. Ef við skoðum afleiðingarnar sjáum við að ekki líður langur tími áður en 

barninu fer að líða illa, verða hrætt, öryggislaust og tortryggið gagnvart félögunum. Börn eiga það til 

að missa stjórn á leikjum og enda í slagsmálum. Það þekkja flestir foreldrar en slíkt stjórnleysi er ekki 

einelti. Hins vegar getur það gerst í slíkum tilfellum að einhver börn notfæra sér aðstæður til þess að 

beita önnur börn ofbeldi án þess að aðrir taki eftir því.    http://doktor.is/grein/einelti-rad-til-foreldra           
 

Útgefandi: Grunnskólinn í 

Borgarnesi.  Ábm.: Kristín M. 

Valgarðsdóttir 
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