
Kynferðisleg áreitni eða ofbeldi í skóla- og frístundastarfi 

 Leiðbeiningar um viðbrögð 

 
Að hlusta 

Börn eiga rétt á því að ræða við starfsfólk skóla- og frístundastarfs í trúnaði um viðkvæm 

mál, t.d. um kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi. Mikilvægt er að starfsfólk haldi 

ró sinni, hlusti vel á barnið og gæti þess að spyrja ekki leiðandi spurninga. Barnið skal í öllum 

tilvikum njóta vafans og fá ráðgjöf og stuðning innan skólans/frístundastarfsins þó málið 

virðist óskýrt. Leiðbeiningar um viðtöl við börn má finna hér í kafla 8.  

Trúnaður 

Mikilvægt er að upplýsa barn í upphafi um rétt þess til að tjá sig í trúnaði og um takmarkanir 

á trúnaðarskyldu starfsmanns. Ef rjúfa þarf trúnað við barn t.d. með því að hafa samband við 

foreldra, barnavernd eða lögreglu skal ávallt upplýsa barnið um það. Starfsfólk getur ekki 

haldið trúnað ef talið er að barn hafi orðið fyrir ofbeldi eða að barn sé í einhvers konar hættu. 

Nánar um trúnað og tilkynningarskyldu starfsfólks má lesa hér. 

Að tryggja öryggi 

Séu einhverjar vísbendingar um að barnið sé í hættu fyrir frekari áreitni eða ofbeldi þarf að 

leita allra leiða til að tryggja öryggi þess, í samræmi við eðli málsins. Mögulega þarf að færa 

barn/börn á milli hópa eða bekkja eða sleppa barni við ákveðnar stundir tímabundið. Í 

alvarlegri tilfellum skal leita ráðlegginga til þjónustumiðstöðvar eða lögreglu ef barn er talið 

í mikilli hættu. Ef mál varðar meinta óviðeigandi framkomu starfsmanns gagvart barni, 

nemanda eða ungmenni skal höfð hliðsjón af verkferli SFS um slík mál.  

Gæta skal að því að taka tilliti til vilja barnsins eins og kostur er.  

Skráning 

Skrá þarf mikilvægar upplýsingar sem fram koma vegna máls og geyma skal skráninguna á 

öruggum stað. Skráning getur skipt miklu máli varðandi framvindu máls og eftirfylgni. Hér 

má lesa nánar um skráningu mála. Haga skal allri vinnslu persónuupplýsinga til samræmis 

við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. 

Tilkynning til barnaverndar ef mál er þess eðlis 

Skylt er að tilkynna til barnaverndar er ástæða er til að ætla að barn hafi orðið fyrir eða sé í 

hættu á að verða fyrir ofbeldi eða barn sé í hættu á að stofna heilsu sinni og þroska í alvarlega 

hættu.  

Ráðgjöf og stuðningur við barn/börn 

Áætlun um ráðgjöf og stuðning við barn/börn í kjölfar máls skal vera unnin í samræmi við 

sérfræðing á þjónustumiðstöð. Börn eiga rétt á því að ræða sín mál í trúnaði við starfsmann 

innan eða utan stofnunar. Varast skal að gera lítið úr upplifun barnanna og veita skal þeim 

allan þann stuðning sem þörf er á. 

Mikilvægt er að huga bæði að meintum þolanda og geranda. 

Inngrip innan starfsstaðar  

Inngrip í kjölfar máls þarf að sníða að aðstæðum hverju sinni. T.d. getur verið um að ræða 

aðkomu nemendaverndarráðs og/ eða foreldra, að auka fræðslu til nemenda og starfsfólks, 

að bjóða upp á viðtöl við námsráðgjafa eða skólahjúkrunarfræðing og í einhverjum 

tilfellum þarf jafnvel að færa nemendur á milli hópa/bekkja. Hentugt getur verið að hafa 

eineltisáætlun skólans til hliðsjónar við verklag málsins. 

Ef  alvarleg atvik eiga sér stað innan skólans skal hafa verklagsreglur um ábyrgð og skyldur 

aðila skólasamfélagsins vegna grunnskólanema með fjölþættan vanda til hliðsjónar  

Hér má sjá hlekki á íslenskt fræðsluefni sem getur nýst vel. 

 

 

http://leidinafram.is/wp-content/uploads/2014/11/ofbeldi_gegn_bornum_handbok.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/verklagsreglur_2012_breytingar_2015.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/verklagsreglur_2012_breytingar_2015.pdf


 

 

Kynferðisleg áreitni  

Kynferðisleg áreitni getur t.d. falist í óvelkomnum nektarmyndasendingum eða beiðni um slíkar myndir. 

Einnig getur það að klípa í rass, brjóst eða kynfæri án þess að beðið sé um leyfi verið kynferðisleg 

áreitni. Óviðeigandi eða dónaleg skilaboð sem ekki er áhugi á að fá og oft ekki hætt þó að beðið sé um 

að það sé gert er líka kynferðisleg áreitni. Einnig dónalegt eða óviðeigandi tal eða umræður sem ekki er 

áhugi fyrir að hlusta á eða taka þátt í. Það er líka kynferðisleg áreitni ef um er að ræða óumbeðna sýningu 

á klámfengnu myndefni.  

Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til 

ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið 

orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.  

(Sótt af: https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/adbunadur/einelti-areitni-ofbeldi/) 

 

Kynferðislegt ofbeldi 

Dæmi um kynferðislegt ofbeldi er t.d. þrýstingur eða suð um að taka þátt í kynferðislegum athöfnum 

sem ekki er áhugi á að taka þátt í, kynferðislegar athafnir sem ekki hefur verið veitt skýrt samþykki fyrir 

eða það þegar valdi eða hótunum er beitt til að neyða einhvern til þátttöku í kynferðislegum athöfnum. 

Allt [óvelkomið] kynferðislegt samneyti frá káfi yfir í samfarir hvort sem um er að ræða kynfæramök, 

munnmök eða í endaþarm - allt frá því að gerast einu sinni yfir í að standa yfir í mörg ár – allt frá því 

að vera leyndarmál milli geranda og þolanda yfir í klámiðnað. Gerandi getur verið á öllum aldri, af 

báðum kynjum og allt frá því að vera nátengdur þolandanum yfir í að vera alls ókunnur. Þolandi getur 

verið á öllum aldri og af báðum kynjum. (Sótt af: https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf) 

 

Trúnaður og tilkynningarskylda 

Starfsmaður er bundinn trúnaði um viðkvæm mál sem barn trúir honum fyrir. Réttur barna til 

trúnaðarsamskipta er ekki háður því að samþykki foreldris komi til. Mikilvægt er að upplýsa 

barn í upphafi um rétt þess til að tjá sig í trúnaði og um takmarkanir á trúnaðarskyldu 

starfsmanns. Í sérstökum tilvikum kann sú skylda að hvíla á starfsmanni samkvæmt lögum að 

tilkynna mál til barnaverndar, þ.e. ef ástæða er til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða stofni heilsu sinni 

og þroska í alvarlega hættu (sjá, 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). Jafnframt er hugsanlegt 

að í sérstökum tilvikum, t.a.m. ef fagaðili eða starfsmaður telur að aðkoma foreldra sé 

nauðsynleg til að tryggja öryggi barns, beri að upplýsa foreldra um mál og rjúfa þar með trúnað. 

Ávallt skal leitast við eins og frekast er kostur að hafa samráð við barnið fyrirfram ef þörf er 

talin á að veita öðrum aðilum upplýsingar um málefni sem barn hefur trúað starfsmanni fyrir. 

Ef rjúfa þarf trúnað við barn ber að skýra barni frá því og ástæðum þess. 

Sjá nánar:  

Verklagsreglur um tilkynningaskyldu starsmanna leik- grunn og framhaldsskóla til barnaverndanefnda; 

http://www.bvs.is/files/file494.pdf 

https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/adbunadur/einelti-areitni-ofbeldi/
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf
http://www.bvs.is/files/file494.pdf


Vinnsla barnaverndarnála, Handbók fyrir starfsmenn grunnskóla; 

https://issuu.com/arnart/docs/handbokin_des11 

Leiðbeiningar um ritun barnaverndartilkynninga fyrir starfsfólk félagsmiðstöðva: 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/allir_verkferlar_-

_uppfaersla_23102018.pdf 

 

Skráning 

Haga ber skráningu til samræmis við 27. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 þar sem m.a. kemur fram að 

halda þarf til haga mikilvægum upplýsingum í tengslum við meðferð mála og ef taka á ákvörðun um 

rétt eða skyldur manna ber að skrá málsatvik. Tryggja þarf öryggi gagna í hvívetna og gæta þess að þau 

séu ekki aðgengileg öðrum en þess þurfa vegna starfa sinna skv. lögum. Við meðferð gagna ber að fara 

að leiðbeiningum um skjalavörslu grunnskóla og auk þess skal haga meðferð persónuupplýsinga til 

samræmis við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Góð eftirfylgd mála 

verður seint ofmetin og ætti að tryggja slíkt í verklagsreglum, enda hefur reynslan sýnt að mörg 

ofbeldismál hafa langan eftirmála (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014).  

 

Fræðsluefni 

Ástráður – forvarnarstarf læknanema 

Fáðu já – stuttmynd um mörkin milli kynlífs og ofbeldis  

Myndin af mér – um kynlíf, ábyrgð og ofbeldi á netinu 

Sjúk ást – um heilbrigð og óheilbrigð sambönd 

Stattu með þér - um staðalímyndir og útlitsdýrkun og sjálfsvirðingu í mannlegum samskiptum 

https://issuu.com/arnart/docs/handbokin_des11
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/allir_verkferlar_-_uppfaersla_23102018.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/allir_verkferlar_-_uppfaersla_23102018.pdf
http://www.astradur.is/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/ofbeldi-gegn-bornum-fraedsluefni/fadu-ja/
http://www.myndinafmer.com/
https://www.sjukast.is/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/ofbeldi-gegn-bornum-fraedsluefni/stattu-med-ther/

