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Stefnuyfirlýsing KA 

KA telur mjög mikilvægt að öllum líði vel í íþróttaiðkun sinni. Samskipti eiga að einkennast af 

gagnkvæmri virðingu og kurteisi. KA leggur áherslu á að samskiptin séu jákvæð og uppbyggileg. Það er 

mikilvægt að allir, iðkendur, þjálfarar, starfsfólk KA og foreldrar, standi saman og vinni gegn einelti og 

andfélagslegri hegðun. Til þess að bregðast við tilkynningum um grun um einelti hefur KA útbúið 

viðbragðsáætlun sem verður formlega tekin í gagnið vorið 2018: 

 

Hvað  er einelti? 

Þegar einstaklingur verður endurtekið fyrir neikvæðu eða illgirnislegu atferli á afmörkuðu 

tímabili frá einum eða fleiri aðilum. Birtingarmyndir eineltis geta verið líkamlegar, andlegar 

eða félagsleg einangrun (Olweus, 2005). 
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Viðbragðsáætlun KA gegn einelti. 
Komi upp grunur um einelti – útskýringar á verkferli 

Þjálfari/starfsmaður KA tekur við tilkynningum um grun um einelti frá iðkanda/foreldri. 

1. Þjálfari/starfsmaður íþróttahúss skráir tilkynninguna og skilar henni til fagráðs sem fer 

yfir tilkynninguna. Sjá tilkynningarblað¹ 

2. Rannsóknarvinna. 

a. Fagráð tryggir að rannsóknarvinna fari af stað.  

b. Þjálfari ræðir við meintan þolanda og spyr hvernig samskiptin eru í hópnum. 

c. Þjálfari ræðir við meintan geranda og spyr hvernig samskiptin eru í hópnum. 

Hér er ekki tekið svokallað gerendaviðtal, heldur er verið að gefa meintum 

geranda tækifæri til að tjá sig ef samskiptin ganga ekki sem skyldi og athuga 

hvort hann/hún átti sig á því að hann/hún geti bætt hegðun sína (þurfi 

viðkomandi að gera það). 

d. Þjálfari ræðir við 2-3 iðkendur úr hópnum og spyr hvort þeir hafi orðið varir við 

andfélagslega hegðun í hópnum*. 

e. Þjálfari og aðrir starfsmenn KA verða meira vakandi yfir samskiptum meints 

þolanda og meints geranda. Stöðva andfélagslega hegðun meints geranda og 

skrá niður hjá sér hver-jir /hvenær/ hvar/hvað**. 

f. Fagráð leitar upplýsinga hjá öðru starfsfólki um hvort það hafi orðið vart við 

andfélagslega hegðun meints geranda í garð meints þolanda. 
3. Þjálfari vinnur sérstaklega á næstu æfingum í hópefli. 

Ef foreldri/forráðamaður tilkynnti grun um einelti og rannsóknarvinnan staðfestir að ekki 

er um einelti að ræða, þarf að láta foreldra/forráðamenn vita hvað kom út úr 

rannsóknarvinnunni. 

* Hér ræðir þjálfari við 2-3 iðkendur sem kannast vel við meintan þolanda. Ekki rætt við alla saman, 

heldur í sitthvoru lagi og ekki fyrir framan aðra iðkendur. Meintur þolandi er ekki nafngreindur í þessum 

samtölum. 

Það er mjög mikilvægt að minna iðkendur á að það er trúnaður, þannig að nöfnin þeirra koma ekki við 

sögu ef þeir segja frá einhverju. 

Dæmi um spurningar sem þjálfari spyr: 

- Hefur þú orðið var við að einhver í hópnum sé skilin útundan/er mikið skammaður af öðrum í 

hópnum /komið illa fram við/ o.s.frv.? Biðja um nöfn. 

- Hefur þú orðið var við að einhverjum líði illa í hópnum. Biðja um nöfn 

o Ef já, af hverju heldurðu að viðkomandi líði illa. 

- Myndir þú þora að segja mér frá ef þú vissir að einhver í hópnum væri með framkomu við aðra 

í hópnum sem væri athugaverð? 

** Hér er mikilvægt að grípa alltaf inn í og stöðva andfélagslega hegðun. Því næst er hægt að skrá 

hjá sér stund og stað, aðila og staðreyndir (ekki huglægt mat). Þessum upplýsingum er komið til 

þjálfara og fagráðs. Sjá skráningarblað² 



 

3 
 

Ef rannsóknarvinnan staðfestir grun um einelti þá fer eftirfarandi ferli í gang: 

1. Fagráð/yfirþjálfari hefur samband við foreldra/forráðamenn þolanda og geranda. 

2. Fagráð/yfirþjálfari og þjálfari taka einstaklingsviðtal við þolanda þar sem hann/hún fær 

stuðning og fylgst er með þróun mála. 

3. Fagráð/yfirþjálfari og þjálfari taka gerandaviðtal við geranda/gerendur (sjá viðauka með 

leiðbeiningum um gerandaviðtal). Þar er gerð skilyrðislaus krafa um að hætta eineltinu 

annars verða neikvæðar afleiðingar. 

4. Eftirfylgni með samskiptum þar sem þjálfari tekur stöðuviðtöl við geranda/gerendur og 

þolanda.  

5. Fagráð/yfirþjálfari látin vita um stöðu mála. 

6. Foreldrar látnir vita af þróun mála.  

Ef eineltið hættir ekki þá fer gerandi/gerendur í æfingabann (sjá nánar í viðauka um 

leiðbeiningum um gerandaviðtal³). 
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Tilkynning – grunur um einelti¹ 

Einelti er: 

Þegar iðkandi verður endurtekið fyrir neikvæðu eða illgirnislegu atferli á afmörkuðu tímabili 

frá einum eða fleiri aðilum. Birtingarmyndir eineltis geta verið líkamlegar, andlegar eða 

félagsleg einangrun. 

 

Dagsetning:____________________________ 

Nafn iðkanda: ___________________________________________________________ 

Íþróttagrein: ___________________________ 

Lýsing á því hvernig einelti birtist gagnvart meintum þolanda (hve lengi hefur áreitið staðið 

yfir, hvar  og hvenær á áreitið sér stað og hvernig er birtingarmyndin):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nafn/nöfn meintra geranda:____________________________________________________ 

 

Íþróttagrein:_________________________________________________________________ 

 

Tilkynnt af: ______________________________  tengsl við meintan 

þolanda__________________________________ 

 

Trúnaðarmál.  
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Skráningarblað² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerandaviðtal³  

Þegar tekið er gerandaviðtal þá erum við með rökstuddan grun um einelti. Í gerandaviðtali er 

mikilvægt að láta foreldra vita að slíkt viðtal fari fram og þeim boðið að vera með vilji þeir það. 

Eins er mikilvægt að tveir fullorðnir aðilar frá KA taki viðtalið (fulltrúi úr fagráði/yfirþjálfari, auk 

annars aðila frá KA). 

Í viðtalinu sjálfu er geranda: 

- Gert fyllilega ljóst að einelti er ekki liðið og því beri honum/henni að hætta þessari 

hegðun tafarlaust.  

- Gert ljóst með staðreyndum að þið vitið að einelti eigi sér stað með því að segja ,,við 

vitum“ og tína hér til þau atvik sem hafa átt sér stað. 

- Tjáð að fylgst verði með málinu og samskiptum hans/hennar við þolanda. Fundað verði 

aftur eftir viku og farið yfir stöðu mála. 

- Tjáð að ef eineltið hættir ekki strax mun það hafa neikvæðar afleiðingar í för með sér 

→ Æfingabann. 

Ef þessar aðgerðir duga ekki (þ.e. æfingabann) þá þarf að grípa til annarrar aðgerðar- brottrekstur úr 

félagi? Þetta eru atriði sem félagið þarf að huga að . 

 

Dagsetning: _________________ 

Iðkendur: _______________________________ gegn:______________________________ 

Íþróttagrein:______________________________ 

Hvenær, hvar, hvað? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Tilkynnt af: _________________________________ 

Móttekið af: ______________________ Dags:_______________ 

 


