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Leikskólinn Sólborg og Blær  
 

Vinátta 

Vinátta er forvarnaverkefni Barnaheilla gegn einelti ætlað leikskólum, fyrstu bekkjum grunnskóla, 

frístundaheimilum og dagforeldrum. Verkefnið felst í útgáfu námsefnis sem ætlað er börnum, 

foreldrum þeirra og starfsfólki.  

Leikskólinn Sólborg hefur fest kaup á þessum pakka og viljum við leggja okkur fram við að verkefnið 

verði hluti af starfinu okkar á uppbyggilegan og jákvæðan hátt. Við viljum leggja áherslu á vináttu og 

eineltislausan leikskóla.  

Vináttuverkefnið fléttast vel inn í verkefni eins og Jákvæðum aga, þar sem samskipti eru byggð á 

gagnkvæmri virðingu, einnig  Reggió Emilia sem byggir meðal annars á lýðræði og sköpun. Einnig 

komum við til með að flétta vináttuverkefnið inn í útinám, læsi og markvissa málörvun.  

Lesefni sem kemur fyrir hér að aftan er frá dagskrá námskeiðsins og glærur haustið 2020. En vegna 

covid 19 fór námskeiðið fram í fjarfundarbúnaði.  

Ósk okkar er sú að allir nýti hluta af undirbúningstíma sínum í að skoða þetta og glöggvi sig á því 

hvernig vináttuverkefnið er notað og nýti sér þau verkfæri sem það bíður upp á, í þeirri vinnu sem við 

stöndum frami fyrir þ.e. að uppræta einelti.  

Vinna með vináttuverkefnið okkar í kennslu, samveru og öllum samskiptum. Einnig viljum við hvetja 

starfsfólk til að fara inn á heimasíðu Barnaheilla til að skoða verkefnið.  

https://www.barnaheill.is 

https://www.barnaheill.is/is/forvarnir/vinatta 

 

Markmið verkefnis  

Er að fyrirbyggja einelti í leikskólum, að móta góðan skólabrag, 
kenna nemendum að eiga uppbyggileg samskipti og jákvætt viðhorf til allra. 
  
Er að allir taki þátt, börn, starfsfólk og foreldrar og er það grundvöllur til þess að vel takist.  
Áherslan verður sérstaklega lögð á að ná til þeirra barna og fullorðna sem verða vitni að einelti án 
þess að bregðast við því. 
 
Er að verkefnið byggi á ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem skulu vera samofin öllu 
leikskólastarfi og vera gert að órjúfanlegum hluti í allri vinnu og starfi leikskóla sem vinnur með 
vináttu.  
 
Er að þátttakendur börn, starfsfólk, foreldrar tileinka sér grunngildi við vinnu og samskipti í 
leikskólasamfélaginu.  
 
Er að hugmyndafræðin endurspeglast í gildunum fjórum sem eru; umburðarlyndi, virðing, umhyggja 
og hugrekki. 
 
Með því að vinna með verkefnið Vinátta og áhersluþætti þeirra, sem tengjast fyrst og fremst 
samskiptum og félagsfærni, líðan, lýðræði og mannréttindi. Vonum við að það hafi góða og 
ánægjuleg áhrif á líðan barna og fullorðna og að það hvetji okkur öll til góðra samskipta í lífinu 
framundan. Þar sem samskipti við aðra í einkalífinu, námi, atvinnu og allt, tengist félagsfærni. 
 

https://www.barnaheill.is/
https://www.barnaheill.is/is/forvarnir/vinatta
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Hugmyndafræði og gildi 

Vinátta byggist á nýjustu rannsóknum á einelti og á ákveðinni 

hugmyndafræði og gildum sem mikilvægt er að séu samofin öðru 

starfi þeirra skóla sem vinna með efnið. Auk þess byggir Vinátta á 

raunhæfum verkefnum fyrir nemendur, starfsfólk og foreldra. 

Þátttaka allra í þessu er grundvöllur þess að vel takist til. Gert er 

ráð fyrir að þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi við vinnu og í 

samskiptum innan skólasamfélagsins. Hugmyndafræðin 

endurspeglast í eftirtöldum fjórum gildum: 

 

Umburðarlyndi  

Að viðurkenna og skilja mikilvægi og gildi fjölbreytileikans  og að koma fram við alla aðra af virðingu. 

Virðing  

Að viðurkenna og taka tillit til allra barnanna í hópnum, að vera öllum góður félagi og að virða 

margbreytileikann innan hópsins. 

Umhyggja  

Að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu annarra. 

Hugrekki  

Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við 

óréttlæti.  

Vinátta felst í því að fyrirbyggja einelti með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa 

jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Lögð er sérstök áhersla á að ná til þeirra barna og fullorðinna sem 

verða vitni að einelti og hvetja þau til að bregðast við því. 

 
Kynning á Töskum 
 
Allt námsefnið sem notað er í Vináttu er að finna í sérstökum töskum. Þar eru verkefni og annað efni 
ætlað börnum, foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki. Hver skóli getur útfært efnið út frá eigin 
stefnu og sérstöðu. Mikilvægt er að skólar noti sem fjölbreyttustu verkefni og vinnubrögð svo að öll 
börn geti nýtt styrkleika sína og lagt sitt af mörkum til að vera góður félagi og sýna vináttu, umhyggju, 
virðingu og hugrekki. 
 
Gul taska: Efni fyrir 0–3ja ára. Fyrir ungbarnadeildir leikskóla og dagforeldra.   
Til að sjá hvað innihaldið er í grænu Töskunni er farið inná þessa slóð  

https://www.barnaheill.is/static/files/Vinatta/gul-taska.pdf 
 
Græn taska: Efni fyrir 3ja–6 ára börn í leikskólum. Til að sjá hvað innihaldið er í grænu 
Töskunni er farið inná þessa slóð  
  
https://www.barnaheill.is/static/files/Vinatta/graen-taska.pdf 
 
  
Blá taska: Efni fyrir nemendur í 1.–4. bekk grunnskóla og frístundaheimila. 

https://www.barnaheill.is/static/files/Vinatta/gul-taska.pdf
https://www.barnaheill.is/static/files/Vinatta/graen-taska.pdf
https://www.barnaheill.is/static/files/Vinatta/gildi-veggspjald_a3.pdf

