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Haustið 2014

6 sveitarfélög -
einn leikskóli í hverju 
tilraunakenndu efnið veturinn
2014 – 2015:

Kópavogur – Álfaheiði 
Garðabær – Kirkjuból 
Hafnarfjörður – Vesturkot
Seltjarnarnes – leikskóli Seltjarnarness
Mosfellsbær – Hlíð 
Borgarbyggð – Ugluklettur 

Lars Stilling Netteberg heldur námskeið fyrir 
starfsfólk leikskóla í október 2014



Mars 2018...

Rúmlega 100 leikskólar úr fjölmörgum sveitarfélögum víðs vegar af 
landinu eru þátttakendur í Vináttu og yfir 500 starfsmenn leikskóla hafa 
sótt námskeið. 

Um 40% leikskóla á Íslandi ( leikskólar eru um 255 ).  

Mörg sveitarfélög hafa ákveðið að Vinátta fari í alla leikskóla 
sveitarfélagsins, þar sem börnin munu síðar koma saman í grunnskólum 
og tómstundum og mikilvægt sé að þau hafi öll verið nestuð með 
forvörnum gegn einelti. 



2017 - 2018

15 grunnskólar, þar af 8 úr 
Kópavogi: 
Akraneskaupstaður: Grundaskóli 
Borgarbyggð: Grunnskóli Borgarfjarðar, Hvanneyri 
Grunnskólinn í Borgarnesi 
Hveragerðisbær: Grunnskólinn í Hveragerði 
Kópavogsbær: Álfhólsskóli, Hörðuvallaskóli, Kársnesskóli, 
Kópavogsskóli, Lindaskóli, Smáraskóli, Snælandsskóli og 
Vatnsendaskóli 
Reykjanesbær:Njarðvíkurskóli 
Reykjavíkurborg: Klébergsskóli 
Seltjarnarnesbær: Grunnskóli Seltjarnarness

Grunnskólar Garðabæjar bætast 
við í apríl 2018.



Haust 2018

Efni fyrir 1- 3 ára börn í boði fyrir alla leikskóla og 
dagforeldra.

Þá munu Barnaheill bjóða upp á forvarnarefni gegn 
einelti fyrir börn frá 1- 8 ára.



Stríðni og einelti þekkist hjá börnum allt niður í leikskóla og getur hafist með; 
...þú mátt ekki vera með í leiknum, ...ég vil ekki leiða þig....

1. Bregðast við aðstæðum.

2. Að allir komi með reisn úr úr aðstæðum. – (Ekki búa til sökudólga og 
fórnarlömb)

3. Koma í veg fyrir að gersist aftur. Hvernig getum við breytt aðstæðum og 
umhverfi  barnanna til að tryggja það?

Fyrirbyggja og búa börnum umhverfi þar sem einelti nær ekki að þrífast.



Dæmi um ummæli frá starfsfólki leikskóla á Íslandi ...

,,Verkefnið er eins og himnasending til okkar.“

Sagði verkefnið passa vel inn í starfsemi leikskólans og styðja 
vel við önnur verkefni og áætlanir leikskólans.

,, Maður fer að spyrja sig hvernig starfsmaður vil ég vera“ 

,, Frábært verkefni, það besta sem ég hef unnið með“ 

„Snilldarefni. Áfram Blær!‘‘



Starfsfólk grunnskóla...

,,Góð tenging milli leik- og grunnskóla, brúar bil”.

,, Börnin temja sér aðra orðræðu, svo sem spyrja að fyrra 
bragði; viltu vera með í stað þess að það þurfi að spyrja hvort 
maður megi vera með”

,,þau læra að leysa ágreining sjálf og segja; eins og er á 
spjaldinu...“



Foreldrar ...

...eiga þá ósk heitasta að börnum þeirra líði vel í skólanum, 
finni til örryggis og eigi félaga og vini....

... fyllast öryggis að vita að verið sé að vinna með samkennd 
og samskipti.

,,Foreldrar eru brjálæðislega ánægðir með efnið” 
( grunnskólakennari)



Börnin...

Öll börn eiga rétt á að tilheyra.

umhyggjusamari og lesa betur í 
líðan annarra.

læra að setja sér mörk. 

fá umsögn um hlýju,
samkennd og góða framkomu, 
þar sem þau koma.



Börnin og Blær...

Blær er táknmynd vináttunnar
og samhyggðarinnar.

Börnin leita huggunar og styrks hjá Blæ.
Þau tjá Blæ tilfinningar sínar.
Þau nota Blæ sér til aðstoðar til að hugga
og hughreysta önnur börn.

Blær gefur hljóðu börnunum rödd.
Í samverustundum fá mörg börn
rödd með því einu að halda á Blæ.



Þessi tími hefur verið sem ævintýri....

... Viðbrögð barna, foreldra og starfsfólks hvetur okkur til 
áframhaldandi verka...

... það er ekki síst orðsporið frá leikskóla til leikskóla, sem hefur 
breitt verkefnið út..

...eins og  fiðrildaáhrif...frá leikskóla til leikskóla ... 
frá leikskóla til grunnskóla...frá barna til foreldra...
frá barni til barns...

Þannig gerast stórkostlegir hlutir.



Við hjá Barnaheillum eigum þá von

...að innan fárra ára muni einelti meðal barna vera hverfandi. 

...að upp vaxi börn með sterka sjálfsmynd, börn sem sýna umburðarlyndi fyrir 
margbreytileikanum, umhyggju og virðingu, eru hugrökk og geta sett sér mörk.

Með þátttöku sem flestra leikskóla og grunnskóla í Vináttu leggum við lóð á
þær vogaskálar.



... látum alla leik- og grunnskóla vita af Vináttu. 
Breiðum við út boðskapinn og stuðlum að því að fleiri taki þátt.

… verum fiðrildi…

Takk fyrir☺


