Skilgreiningar, viðbragðsáætlun og verklag fyrir starfsfólk
grunnskóla þegar grunur vaknar um vanrækslu,
ofbeldi og/eða áhættuhegðun barna
Inngangur
Við undirbúning og vinnslu þessarar viðbragðsáætlunar var fyrst og fremst stuðst við handbók og verklagsreglur sem Barna- og fjölskyldustofa hefur gefið út. Þá var að auki stuðst við Skilgreininga- og flokkunarkerfi í Barnavernd en SOF kerfið skiptist nú í fjóra flokka sem hver um sig skiptist í undirflokka
þar sem fjallað er um mismunandi tegundir vanrækslu og ofbeldis gagnvart börnum og mismunandi
tegundir áhættuhegðunar barna.
Einnig var stuðst við rafrænt verklag og viðbragðsáætlun sem Akureyrarbær vann og gaf út árið 2019.
Hana er að finna á vefsvæði Akureyrarbæjar.

Lög og reglugerðir:
Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013.
Barnalög nr. 76/2003.
Barnaverndarlög nr. 80/2002.

1. Tilkynningarskylda sem hvílir á starfsmönnum skóla
samkvæmt barnaverndarlögum
1.mgr. 17.gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002:
Tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa af börnum.
Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum barna eða barnshafandi
einstaklinga og verður var við aðstæður eins og lýst er i 16. gr. (Ef ætla má að barn búi við óviðunandi
uppeldisskilyrði, verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða að barn stofni heilsu sinni og
þroska í alvarlega hættu) er skylt að tilkynna það barnaverndarþjónustu. Skv. 2. mgr. 17. gr. er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagforeldrum, skólastjórum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum,
ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum, náms- og starfsráðgjöfum og þeim sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf sérstaklega skylt að fylgjast
með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera barnaverndarþjónustu
viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. Tilkynningarskylda
samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglum um þagnarskyldu viðkomandi
starfsstétta.

Til áréttingar varðandi 17. gr. Barnaverndarlaga:
• Tilkynningarskylda skv. 3. mgr. 17. gr. barnaverndarlaga gengur framar ákvæðum laga eða
siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.
• Samkvæmt 16. gr. barnaverndarlaga um tilkynningarskyldu almennings er öllum skylt að
tilkynna til barnaverndarþjónustu ef grunur er um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun
barns. Getur starfsfólk skóla því tilkynnt atvik sem almenningur, ef um er að ræða atvik utan
skóla. Almenningur getur óskað eftir nafnleynd.
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2. Skilgreiningar á ofbeldi gagnvart börnum, vanrækslu
og áhættuhegðun
Hvað er vanræksla?
Vanræksla getur verið bæði líkamleg og andleg. Vanræksla gagnvart barni er skilgreind sem ítrekaður
skortur á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er líklegur til að leiða til skaða á þroska barnsins.
Líkamleg vanræksla getur þýtt að barnið fái ekki þá umönnun og aðbúnað sem það þarfnast til að dafna
og getur stefnt heilsu þess og þroska í hættu. Þegar umönnun og/eða aðbúnaði barns er endurtekið
ábótavant telst það sem vanræksla. Sem dæmi má nefna að:
• Vanræksla getur falist í því að líkamlegar þarfir barns eru ekki uppfylltar.
• Vanræksla getur stafað af því að foreldrar eru ófærir um að sinna þörfum barnsins vegna
áfengis- og/eða vímuefnaneyslu.
• Vanræksla getur snúið að skorti á umsjón og eftirliti með barninu, t.d. ef barn er skilið
eftir eitt og eftirlitslaust án þess að hafa aldur eða þroska til.
• Vanræksla getur varðað skólagöngu barns, t.d ef barn kemur ítrekað í skólann án
nauðsynlegs aðbúnaðar og ábendingar til foreldra bera ekki árangur.
Hvað er líkamlegt ofbeldi?
Ofbeldi gagnvart barni er skilgreint sem athöfn af hálfu foreldris, umönnunaraðila eða annars aðila, sem
leiðir til þess að barnið skaðast eða er líklegt til þess að skaðast líkamlega. Líkamlegt ofbeldi á sér stað
þegar barn er meitt viljandi á einhvern hátt eða þegar ofbeldi er beitt á óbeinan hátt. Líkamleg ummerki
þurfa ekki alltaf að vera sjáanleg en líkamlegt ofbeldi gegn börnum varðar við lög. Þá er nauðsynlegt að
hafa í huga að:
• Það er líkamlegt ofbeldi þegar barn er slegið, þegar barn er hrist, þegar barni er hent til,
þegar barn er brennt eða þegar barn er bundið.
• Það er líkamlegt ofbeldi ef barni eru viljandi gefin hættuleg lyf eða annað sem getur skaðað það.
• Það er ofbeldi ef framkvæmdar eru ónauðsynlegar, sársaukafullar eða óafturkræfar aðgerðir
á barni.
• Líkamlegar refsingar barna varða við barnaverndarlög.
Hvað er andlegt ofbeldi?
Það getur reynst flókið að greina andlegt ofbeldi en það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir
barnið, ekki síður en líkamlegt ofbeldi. Það telst andlegt ofbeldi ef foreldrar eða aðrir umönnunaraðilar
sýna barni viðvarandi og endurtekið neikvætt viðhorf og neikvæðar tilfinningar sem kemur í veg fyrir
þróun jákvæðrar sjálfsmyndar barns. Þá er mikilvægt að muna að:
• Það er andlegt ofbeldi ef barn verður vitni að ofbeldi milli aðila sem eru nánir barninu.
• Algjört aðgerðarleysi gagnvart barninu er andlegt ofbeldi, eins og að sýna barninu engar
tilfininningar.
• Viðhorf eða hegðun sem segir að barnið sé einskis virði, að engum þyki vænt um það
eða enginn vilji sjá það er andlegt ofbeldi.
• Það er andlegt ofbeldi þegar barn er móðgað, kallað ónöfnum eða komið er fram við það
á ómanneskjulegan eða niðrandi hátt.
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Hvað er kynferðislegt ofbeldi?
Kynferðislegar athafnir gagnvart barni eru kynferðislegt ofbeldi, enda getur barn undir kynferðislegum
lögaldri ekki gefið upplýst samþykki fyrir kynferðislegum athöfnum sökum ungs aldurs og þroska. Það á
einnig við þegar kynferðislegum orðum eða myndum er beint að barni. Má þar nefna sem dæmi:
• Barn er látið horfa á klámefni eða kynfæri eða myndir teknar af barni í þeim tilgangi
að örva kynferðislega.
• Barni eru sýndar kynferðislegar myndir, kynferðislegum orðum beint að því, einnig þegar
barn verður fyrir kynferðislegri áreitni á rafrænan hátt, til dæmis á samfélagsmiðlum.
• Kynfæri barns snert eða barn látið snerta á kynfærum einhvers.
• Samfarir við barn.
Hvað er áhættuhegðun barns?
Það er áhættuhegðun þegar barn hegðar sér á einhvern þann hátt sem skaðar það eða er líklegt til að
skaða heilsu þess og þroska eða hegðun barns hefur skaðleg áhrif á umhverfi barnsins eða aðra einstaklinga. Má þar nefna sem dæmi:
• Neysla áfengis,vímuefna og annarra efna sem eru hættuleg heilsu og þroska barns.
• Barn skaðar sjálft sig með því að veita sér áverka.
• Barn stundar afbrot t.d. skemmdarverk eða fer ekki eftir lögbundnum útivistartíma barna.
• Barn neytir koffíndrykkja í slíku magni að það getur haft slæm heilsufarsleg áhrif og koffínneysla
fer yfir heilsuverndarviðmið.
• Barn á í erfiðleikum í skóla þrátt fyrir aðstoð foreldra.
• Barn beitir aðra ofbeldi.

Einkenni og afleiðingar ofbeldis:
Einkenni og afleiðingar ofbeldis eru ekki alltaf sýnilegar, rétt eins og áverkar eru ekki alltaf sýnilegir.
Einkenni og afleiðingar geta einnig verið mjög mismunandi eftir aldri barns, sem verður fyrir ofbeldinu,
viðbrögðum við ofbeldinu og hvaða stuðning barnið fær eftir áfallið. Kynferðisofbeldi í æsku getur haft
alvarlegar og langvarandi líkamlegar, sálfræðilegar og félagslegar afleiðingar. Þrátt fyrir ólík einkenni
ofbeldis á börn eru þó nokkur einkenni sem gott er að hafa í huga og vera meðvituð um:
• Árásargjörn hegðun, barn á erfitt með að hemja skap sitt.
• Dregur sig í hlé frá vinum og fjölskyldu.
• Svefnvandamál og martraðir.
• Aukinn orðaforði um kynfæri.
• Kvartar yfir sársauka, pirringi og/eða sýkingar eru á eða við kynfæri.
• Áverkar eru sýnilegir á kynfærum.
• Barnið vill ekki vera skilið eitt eftir með ákveðnum einstaklingum.
• Barnið sýnir kynferðislega hegðun gagnvart leikföngum, öðrum börnum eða í teikningum.
• Barnið er farið að gera aftur hluti sem það er vaxið upp úr eins og að pissa á sig, gráta eða vera
mjög háð þeim sem þau treysta.
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Mikilvægt er að muna að einkenni barna eftir ofbeldi eru einnig mismunandi eftir aldri og þroska þeirra.
Hjá eldri börnum og unglingum eru einkennin oft:
• Erfiðleikar í skóla og vinnu.
• Afbrot og andfélagsleg hegðun.
• Áfengis- og vímuefnanotkun.
• Erfiðleikar með persónulegar skuldbindingar eins og ástarsambönd.
• Sjálfsvígshugsanir.
• Ofbeldi gegn ástvini.

Mikilvægt er að muna að langflestir sem brjóta kynferðislega gegn börnum eru einstaklingar sem eru tengdir börnunum fjölskylduböndum eða eru að öðru leyti kunnugir
þeim; vinir eða kunningjar foreldra þeirra eða jafnvel foreldrar vina þeirra. Í einhverjum
tilfellum eru gerendur líka börn en rannsóknir hafa sýnt að nær helmingur kynferðisbrota gegn börnum eru framin af öðrum börnum.
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3. Viðbragðsáætlun:
Öllum sem starfa með börnum, er skylt að hafa samstarf við barnavernd, sbr. 1. mgr. 20.gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

Grunur um ofbeldi,
vanrækslu eða áhættuhegðun

Fyrstu viðbrögð starfsfólks:

Tilkynning:

vaknar þegar:

Starfsmann grunar
að barn hafi verið
beitt ofbeldi,
búi við vanrækslu
eða sé með
áhættuhegðun.

Barn segir frá.

Það vaknar grunur
um að starfsmaður
beiti ofbeldi eða sýni
óviðeigandi hegðun
í garð barns.

Starfsmaður skráir
málsatvik á eins
nákvæman hátt
og mögulegt er, eins
fljótt og hægt er.

Starfsmaður hefur
samband við næsta
yfirmann.

Stjórnandi tilkynnir
málið til
barnaverndar.

Ef grunur leikur
á að barn sé í hættu
og stjórnandi er
ekki við skal hafa
samband við barnavernd eða 112.

Utan skrifstofutíma
er hægt að hafa
samband við
bakvakt barnaverndar
hjá 112.

Gátlisti:
Grunur vaknar.
Málsatvik skráð.
Tilkynnt til stjórnanda.
Mál tilkynnt til barnaverndar eða 112.

Ef starfsmaður
treystir sér ekki til
að leita til stjórnanda
skal leita ráðgjafar
hjá starfsfólki barnaverndar eða hjá 112.

Staðfesting frá barnavernd
um að tilkynning hafi borist.

4. Ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna nr. 19/2013
sem lúta að vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun barna
og greinar úr barnaverndarlögum nr. 80/2002:
• Samkvæmt 19. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna nr. 19/2013 eiga börn rétt á vernd gegn
hvers kyns líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, misnotkun, skeytingarleysi og vanrækslu,
innan eða utan heimilis.
• Samkvæmt 27. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna nr. 19/2013 eiga börn rétt á að búa við
aðstæður sem stuðla að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska og bera foreldrar höfuðábyrgð á lífsskilyrðum og framfærslu barna sinna. Aðildarríki skulu tryggja foreldrum fjárhagsaðstoð og stuðningsúrræði ef þörf krefur. Jafnframt skulu aðildarríkin tryggja hverju barni innheimtu framfærslulífeyris frá þeim sem ber fjárhagslega ábyrgð á barninu, hvort sem viðkomandi
býr innanlands eða í útlöndum.
• Samkvæmt 34. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna nr. 19/2013 eiga börn rétt á vernd gegn
hvers kyns kynferðislegu ofbeldi, s.s. þátttöku í hvers kyns kynferðislegri háttsemi, vændi eða
klámi.
• Samkvæmt 39. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna nr. 19/2013 skal tryggt að börn sem sætt
hafa vanrækslu, misnotkun, grimmilegri eða vanvirðandi meðferð eða eru fórnarlömb átaka fái
viðeigandi meðferð til að ná bata og aðlagast samfélaginu.
• Samkvæmt 16. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 ber öllum að tilkynna til barnaverndar ef grunur
leikur á að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni
heilsu sinni og þroska í hættu.
• Samkvæmt 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2000 ber öllum þeim sem starfa við málefni barna að
tilkynna til barnaverndar vakni grunur um að barn sé beitt hverskyns ofbeldi, búi við vanrækslu
eða sýni af sér áhættuhegðun.
• Samkvæmt 19. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2000 njóta stofnanir ekki nafnleyndar við tilkynningu
til barnaverndar og er tilkynning ávallt í nafni stofnunar eða félags en ekki einstakra starfsmanna.
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