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Forsagan

� Árið 1997 tók menntamálaráðuneytið frumkvæði í því að byggja
upp og efla forvarnastarf innan framhaldsskóla landsins í kjölfar
samþykktar ríkisstjórnar frá desember 1996 í fíkniefna-, áfengis-
og tóbaksvörnum.  

� Forvarnastarf er nú orðið fastur liður í starfsemi flestra
framhaldsskóla landsins (forvarnastefna - forvarnaáætlun –
forvarnateymi – forvarnafulltrúi).

� Í byrjun var lögð áhersla á að efla forvarnir sem beinast að
einstaklingum sem talist geta í hættu gangvart notkun fíkniefna, 
áfengis og tóbaks og að efla meðferðarúrræði fyrir ungmenni
sem eru í vanda stödd. 

� Nú er litið á forvarnir sem mun víðtækara viðfangsefni. 
� Verkefnið er í umsjá Fræðslu og forvarna.
� Verkefnisstjórar eru Sigríður Hulda Jónsdóttir og Árni Einarsson.



Hlutverk verkefnisstjóra

� Stuðla að því að forvarnir verði skilgreint viðfangsefni 
framhaldsskóla og sérstakur forvarnafulltrúi hafi umsjón með því
í skólunum.

� Eiga frumkvæði að og koma af stað forvarnastarfi í skólum þar 
sem það er ekki að finna.

� Efla forvarnastarf þar sem það er til staðar og skapa því
sýnilegan og heildstæðan ramma.

� Koma á framfæri við skólana og forvarnafulltrúa upplýsingum 
um leiðir og nýjungar í forvörnum.

� Efna til umræðu og skoðanaskipta um álitamál og hugmyndir.
� Stuðla að fræðslu og aukinni þekkingu þeirra sem standa að 

forvörnum í skólunum.
� Stuðla að samvinnu á milli skóla og forvarnafulltrúa til þess að 

stuðla að nauðsynlegri samræmingu í stefnumörkun, miðla 
reynslu og upplýsingum og til þess að styrkja forvarnafulltrúa og 
samstarf milli þeirra.



Markmið og áherslur

� Að allir framhaldsskólar setji sér forvarnaáætlun, komi sér upp
starfshópi/forvarnateymi og forvarnafulltrúa. 

� Forvarnafulltrúi hafi umsjón með framkvæmd forvarnaáætlunar og sé
tengiliður skólanna vegna hennar.

� Að forvarnir verði hluti af skólastarfinu og samþættar öðru starfi
skólanna og viðfangsefnum þeirra eins og hægt er í stað þess að setja
upp sérstök tímabundin átaksverkefni. Litið sé á forvarnir sem 
langtímaverkefni eins og önnur viðfangsefni skólanna.

� Forvarnir sé sýnilegur þáttur skólastarfsins svo sem á heimsíðu
skólanna. 

� Fræðsla verði felld í námsgreinar/áfanga svo sem unnt er. 
� Forvarnafulltrúi, námsráðgjafi og aðrir starfsmenn skólans, vinni saman

að einstökum málum sem upp koma og snerta þennan málaflokk.
� Forvarnir taki mið af aðstæðum í hverjum skóla og þróist í takt við

skólastarfið á hverjum stað. Þannig sé starfið byggt upp innan frá og 
grasrótin styrkt. 



Hlutverk forvarnafulltrúa/áherslur í

starfi

� Forvarnafulltrúarnir leggja í starfi sínu áherslu á að fá til liðs við 
sig sem flesta innan skóla sinna, starfsfólk og nemendur. Með 
því er leitast við að festa forvarnir í sessi í daglegu starfi 
skólanna og gera forvarnir að sjálfsögðum hluta skólamenningar 
og skólabrags.

� Almenn umsjón/verkstjórn með forvarnastarfi skólanna.
� Efla/styrkja heilbrigt félagslíf nemenda. 
� Foreldrasamstarf.
� Einstaklingsbundinn stuðningur við nemendur í vanda; tengsl við 

foreldra og aðra aðila innan og utan skólans sem tengjast þeim 
einstaklingum sem sækja viðtöl og/eða njóta aðstoðar 
forvarnafulltrúa. 

� Fræðsla um vímuefni.


