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1 Mikilvægi forvarna í framhaldsskólum 

 

Framhaldsskólinn er vettvangur menntunar og uppeldis   

Lögbundið hlutverk framhaldsskóla felst í því að stuðla að alhliða þroska nemenda og virkri 

þátttöku þeirra í lýðsræðisþjóðfélagi með því að bjóða þeim nám við hæfi1 (2. grein laga um 

framhaldsskóla frá 2008). Framhaldsskólum er einnig ætlað að efla siðferðisvitund og 

ábyrgðarkennd og þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun. Framhaldsskólinn er því, eins og 

önnur skólastig, vettvangur menntunar og uppeldis sem ætlað er að búa ungmenni sem best 

undir framtíðina, gera þá að ábyrgum þátttakendum í samfélaginu og gera þeim kleift að 

njóta hæfileika sinna.  

 

Skilgreint forvarnahlutverk 

Framhaldsskólum er ætlað skilgreint hlutverk hvað varðar heilsuvernd, hollustuhætti og 

forvarnir (36. grein laga um framhaldsskóla 2008). Framhaldsskólar skulu m.a. tryggja að í 

boði sé innan veggja hvers skóla heilnæmt fæði í samræmi við opinber manneldismarkmið 

og hvetja til heilbrigðs lífernis og heilsuræktar nemenda. Sérhver framhaldsskóli skal setja 

sér stefnu um forvarnir og skal sú stefna birt opinberlega. 

 

Framhaldsskólinn er fyrir alla 

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 

16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla og eiga jafnframt rétt á því að stunda 

nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs (32. grein laga um framhaldsskóla 2008). Um það bil 

95% þeirra sem ljúka námi á grunnskólastigi innritast nú til náms í framhaldsskóla. Í ljósi 

þess að nær öll íslensk ungmenni innritast í og stunda nám í framhaldsskólum, a.m.k. um 

skeið og aukinnar áherslu samfélagsins á heilbrigði og forvarnir hafa framhaldsskólar 

veigamiklu hlutverki að gegna á þessum sviðum.  

 

Brotthvarf er áhyggjuefni - mikilvægt er að ljúka námi við framhaldsskóla 

Það er áhyggjuefni að umtalsverður fjöldi framhaldsskólanema hverfur frá námi án þess að 

ljúka skilgreindum áföngum eða lokaprófi.2 Rannsóknir hafa til að mynda leitt í ljós samband 

á milli brotthvarfs ungs fólks úr skóla og afbrotahegðunar en fræðimenn telja þennan hóp í 

                                                      
1 Lög um framhaldsskóla, nr. 92, 12. júní 2008. 

2 Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal. 2002. Ungt fólk og framhaldsskólinn. Rannsókn á námsgengi og afstöðu ´75 

árgangsins til náms. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Sjá einnig: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/skyrsla_nams-starfsradgjof.pdf 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/skyrsla_nams-starfsradgjof.pdf
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sérstakri áhættu (e. adolescents at risk)3. Þessi hópur ungmenna er til að mynda líklegri en 

aðrir til þess að neyta vímuefna og beita aðra ofbeldi ásamt því að vera í verri atvinnu- og 

efnahagslegri stöðu. Þessu til viðbótar hafa rannsóknir sýnt fram á að ungmenni sem hætta í 

námi án þess að ljúka prófgráðu eiga við verri andlega og líkamlega heilsu að stríða en 

ungmenni sem ljúka námi. Þau eru jafnframt líklegri til að stofna fjölskyldur og eignast börn 

áður en þau ná fullorðinsárum.4 

 

Erlendar rannsóknir hafa líka leitt í ljós að þjóðarbúskapurinn líður fyrir það ef hátt hlutfall 

ungmenna hættir í námi á framhaldsskólastigi. Skatttekjur samfélaga verða lægri og 

kostnaður vegna velferðarþjónustu ýmiss konar eykst.5 Af því sem hér hefur verið nefnd er 

því ljóst að þeir sem ekki stunda nám í framhaldsskólum standa í ýmsu verr en hinir. 

 

Framhaldsskólinn er mikilvægur í forvörnum 

Það fer því ekki á milli mála að vel unnið starf framhaldsskóla hefur mikið forvarnagildi og 

er afar mikilvægt, bæði þjóðhagslega og hvað varðar persónulega velferð nemenda. Það 

verður þó að hafa í huga að nemendur eiga líf utan skólans og skólastofunnar, að fjölmargir 

þættir í aðstæðum og umhverfi nemenda eru utan áhrifasviðs skólans. Ýmislegt sem skýrir 

t.d. brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla og vandamál sem upp koma í tengslum við 

framhaldsskóladvölina hefur hvorki orðið til við upphaf framhaldsskólanámsins né tengist 

skólastarfinu beint. Skólinn er engu að síður mikilvægur þátttakandi í að byggja upp traust 

net í kringum nemendur svo þeir fái sem best notið sín í starfi og leik auk þess að byggja 

þá upp sem einstaklinga og ábyrga þátttakendur í samfélaginu og gera þeim kleift að njóta 

sem best hæfileika sinna. 

                                                      
3 Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir (2003). Utanskólarannsókn. Félagsleg staða ungmenna utan framhaldsskóla og samanburður við jafnaldra þeirra 

í framhaldsskólum. Reykjavík: Rannsóknir og greining. Vefslóð: http://www.rannsoknir.is/Utanskolarannsokn.2003.pdf  

4 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/ungt_folk_utan_skola_2009.pdf  

5 Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir (2003). Utanskólarannsókn. Félagsleg staða ungmenna utan framhaldsskóla og samanburður við jafnaldra þeirra 

í framhaldsskólum. Reykjavík: Rannsóknir og greining. Vefslóð: http://www.rannsoknir.is/Utanskolarannsokn.2003.pdf  

 

http://www.rannsoknir.is/Utanskolarannsokn.2003.pdf
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/ungt_folk_utan_skola_2009.pdf
http://www.rannsoknir.is/Utanskolarannsokn.2003.pdf
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2 Samantekt 

Þessi handbók er að mestu leiti afrakstur vinnu forvarnafulltrúa framhaldsskólanna á 

haustfundi þeirra þann 2. nóvember 2009. Á fundinum var unnin greining á þeim áherslum 

sem forvarnafulltrúar hafa unnið að seinustu misserin og næstu skref í starfinu mörkuð. 

Markmið greiningarvinnunnar var einkum að ná fram, eftir því sem ástæða var til, 

samræmdum áherslum í forvarnastarfi framhaldsskólanna, t.d. varðandi sameiginleg verkefni 

og viðmið varðandi starf forvarnafulltrúanna. Einnig var ætlunin að koma auga á tækifæri 

sem  nú hafa verið nýtt í forvarnastarfinu, finna leiðir til að yfirstíga hindranir og vinna með 

þær þannig að lausn fáist.   

 

Leiðbeinendur á vinnudeginum og jafnframt höfundar handbókarinnar voru Árni Einarsson, 

Sigríður Hulda Jónsdóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson. Eftir vinnudaginn héldu 

leiðbeinendur vinnunni áfram og kölluðu þá meðal annars til rýnihóp forvarnafulltrúa. 

Þessari handbók er ætlað að aðstoða forvarnafulltrúa í framhaldsskólum landsins við að 

skipuleggja starf sitt og samhæfa það þvert á framhaldsskólana. Markmið er að hver 

forvarnafulltrúi hafi í höndum leiðarljós til að starfa eftir, hvort sem viðkomandi er nýr í starfi 

eða hafi áralanga reynslu.  

Handbókin er ekki tilskipun varðandi starfsáherslur forvarnafulltrúa og ekki tæmandi 

samantekt á öllum þeim störfum sem þeir koma að né tæmandi yfirlit yfir þróun starfs 

forvarnafulltrúa síðast liðin ár. Handbókin er samantekt og hugmyndabanki sem ætlað er að 

styðja við þróun forvarnastarfs í framhaldsskólum og stuðla að aukinni samræmingu innan 

málaflokksins á milli skóla.  

Það er jafnframt markmið að handbókin geti orðið uppspretta þekkingar og miðlunar reynslu 

forvarnafulltrúa eftir því sem tíminn líður. Um ræðir fyrstu útgáfa handbókarinnar og horft er 

til þess að hana megi uppfæra reglulega. Með tímanum verði þannig til yfirgripsmikið yfirlit 

yfir starf forvarnafulltrúa. Endurnýjun í hópi forvarnafulltrúa er óhjákvæmileg og mikilvægt 

er að sú reynsla og þekking sem verður til í framhaldsskólunum sé aðgengileg nýjum 

forvarnafulltrúum. Það er von okkar að þessi handbók geti verið nýjum forvarnafulltrúum 

leiðarljós sem auðveldar þeim skjóta og skilvirka innsýn í viðfangsefnið.  

Uppbygging handbókarinnar er eftirfarandi. Kaflar þrjú og fjögur fjalla um þróun starfs 

forvarnafulltrúa og stöðumat. Kafli fimm geymir yfirlit yfir hlutverk og markmið í starfi 
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forvarnafulltrúa. Kafli sex fjallar um verkefni sem geta verið sameiginleg öllum 

framhaldsskólum svo og verkefni sem eru sértækari vegna ólíkra aðstæðna framhaldsskóla og 

forvarnafulltrúa. Sjöundi kafli er yfirlit yfir starf forvarnafulltrúa á tímalínu sem nær annars 

vegar yfir haust og hins vegar vetur/vor. Áttundi og seinasti kaflinn geymir hagnýtar 

upplýsingar fyrir forvarnafulltrúa, svo sem hvar má finna lög og reglur um forvarnir og fleira. 

Frekari upplýsingar um handbókina veita Fræðsla og forvarnir: Árni Einarsson, netfang 

arni@forvarnir.is og Sigríður Hulda Jónsdóttir sigridurh@ru.is. Forvarnafulltrúum er þakkað 

sérstaklega fyrir sitt vinnuframlag og góða samvinnu við gerð handbókarinnar. 

mailto:arni@forvarnir.is
mailto:sigridurh@ru.is
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3 Þróun starfs forvarnafulltrúa  

Frá árinu 1998 hefur markvisst verið unnið að því að efla forvarnastarf gegn vímuefnum og 

annarri sjálfseyðandi hegðun ungmenna innan framhaldsskóla landsins fyrir tilstuðlan og á 

vegum menntamálaráðuneytisins. Lögð hefur verið áhersla á að byggja upp forvarnastarf 

sem einkennist ekki einungis af tímabundnum átaksverkefnum heldur sé samofið daglegri 

starfsemi skólans.  Þannig endurspegli starfið heilbrigðan skólabrag, skýr skilaboð til 

nemenda um hvað sé ásættanleg hegðun, fjölbreytt félagslíf á uppbyggilegum forsendum, 

lýðheilsufræðilegar áherslur í kennslunni og  öðrum þáttum daglegs skólastarfs.  

 

Áhersla hefur verið lögð á forvarnir í víðtækum heilsueflandi skilningu þar sem unnið er 

með almenna lýðheilsu og heilbrigðan lífsstíl.  Hugmyndafræði og aðferðir eru byggðar á 

innlendum og erlendum rannsóknum varðandi lífsstíl ungmenna, áhættuhegðun og 

árangursrík verkefni í forvarnastarfi. Mikil stefnumótun var unnið við upphaf verkefnisins og 

hefur hún sífellt verið til endurskoðunar og er endurbætt árlega í samvinnu við starfandi 

forvarnafulltrúa meðal annars á árlegum vor- og haustfundum, í gegnum árlega 

spurningalista varðandi umfang starfs forvarnafulltrúa, á námskeiðum og fleira. 

 

Grundvallaratriði í þessu starfi hefur verið að festa forvarnir í sessi sem sérstakt og 

viðvarandi viðfangsefni framhaldsskóla í höndum sérstaks starfsmanns innan skólanna 

(forvarnafulltrúa). Verkefnið hefur skilað því að nú er forvarnastarf orðið fastur liður í 

starfsemi flestra framhaldsskóla landsins og í flestum tilvikum er það forvarnafulltrúi 

viðkomandi framhaldsskóla sem ber ábyrgð á starfinu. Þeir hafa mótað og þróað 

forvarnastarf skólanna af áhuga og eljusemi eftir þörfum og aðstæðum í hverjum skóla. 

Mikilvægt er að hafa í huga að framhaldsskólarnir eru afar ólíkir, bæði að formi og stærð og 

forvarnir þurfa að taka mið af aðstæðum í hverjum skóla. 

 

Forvarnastarf skólanna og verkefni forvarnafulltrúanna eru með ýmsum hætti, en 

meginmarkmiðið er að stuðla að heilbrigði nemenda og jákvæðum lífsstíl. Forvarnafulltrúar 

vinna m.a. að því að efla heilbrigt félagslíf nemenda, vinna með viðhorfamyndun þeirra, efla 

eftirlit og stuðning við nemendur og aðstandendur þeirra. Forvarnafulltrúar hafa einnig haft 

með höndum skipulag og/eða framkvæmd fræðslu um vímuefna- og lýðheilsumál almennt. 

Auk almennrar umsjónar með forvarnastarfi skólanna eru forvarnafulltrúar með auglýsta 

vikulega viðtalstíma og bjóða nemendum stuðning innan skólans. Einnig eru þeir oft í 

sambandi við foreldra og aðra aðila innan og utan skólans sem tengjast þeim einstaklingum 
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sem sækja viðtöl og/eða njóta aðstoðar forvarnafulltrúa. Forvarnafulltrúar hafa tekið virkan 

þátt í stofnun og uppbyggingu foreldrafélaga við framhaldsskóla. 

 

3.1 Yfirlit síðast liðinna tveggja ára 

Á vinnudegi forvarnafulltrúa 2. nóvember 2009 var meðal annars komið böndum yfir þau 

verkefni sem forvarnafulltrúar hafa unnið að síðustu þrjá árin og mat þeirra á ávinningum 

verkefnanna. Taflan hér að neðan geymir helstu niðurstöður sem skipt er upp eftir árum  í 

flokkana „Áherslur tímabils“, „Helstu verkefni“ og „Megin árangur“.   

 2007 2008 2009  

Áherslur 

tímabilsins: 

◼ Starf forvarnafulltrúa 

er orðið fast í sessi. 

◼ Forvarnarteymi voru 

mynduð með nem-

endum. Oftast voru 

teymin mynduð af 

forvarnafulltrúa, 

námsráðgjafa, 

félagslífsfullrúa og 

stundum með skóla-

stjórnendum.  

◼ SÁÁ varð samstarfs-

aðili margra skóla. 

◼ Foreldrafélög voru 

víða stofnuð á þessu 

ári.  

◼ Verklagsreglur hvað 

varðar stjórn 

nemendafélaga 

innleiddar. Slíkar 

reglur miða að því að 

sett eru skýr og 

◼ Forvarnarteymin voru 

styrkt með því að laða 

að nemendur til 

samstarfs. 

◼ SÁÁ kom inn í 

skólana með fræðslu.  

◼ Fyrsta árs nemar fá 

fræðslu með 

skipulögðum hætti.  

◼ Áfram unnið í stofnun 

foreldrafélaga. 

◼ Gleði- og forvarnar-

dagurinn er haldinn 

snemma vetrar. Sá 

viðburður býður upp á 

marga valmöguleika 

hvað fyrirlestra og 

fræðslu til nemenda 

varðar. 

 

◼ Fyrsta árs nemar 

teknir í áfengismæl-

ingar á dansleikjum 

(ekki í öllum 

skólum).  

◼ Skemmtanir og ferðir 

á vegum skóla eiga að 

vera algjörlega 

áfengislausar. 

Höfuðborgarskólarnir 

og nágrannaskólar 

hafa að einhverju 

leyti tekið höndum 

saman um átakið. 

◼ Áfram unnið í því að 

virkja foreldra í 

gegnum foreldrafélag, 

stjórn nemendafélaga. 

Almennt eru sem 

flestir starfsmenn 

skóla virkjaðir í þessu 

sambandi, að eiga 

góð samskipti við 

foreldra.  
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ákveðin fyrirmæli. 

◼ Efni útgefið af 

nemendafélögum 

ritskoðað í meira mæli 

en áður. 

◼ Forvarnir gerðar að 

föstum liðum í 

skólastarfinu. 

Helstu 

verkefni: 

◼ Greining gerð á því 

meðal nemenda hvað 

þeim þykir mikilvægt 

hvað forvarnir snertir; 

unnið á vettvangi 

forvarnarteyma. 

◼ Foreldrafélög eru í 

ákveðnum forgangi 

hvað samstarf varðar. 

◼ Öflugt og virkt eftirlit 

með stjórn nemenda-

félaga. 

◼ Lífsleiknitímar nýttir 

fyrir fræðslu til fyrsta 

árs nema.  

◼ Busaferð skipulögð og 

höfð áfengislaus. 

◼ Fjallað um áhættu-

hegðun í umferðinni, 

umferðarslys og 

afleiðingar þeirra. 

◼ Átraskanir kynntar 

forvarnafulltrúum og 

tilhlýðilegir verkferlar 

útbúnir. 

◼ Markvisst gengið í að 

◼ Mikil eftirspurn eftir 

námi og þrýstingur frá 

menntamálaráðuneyti 

að taka við nemendum 

án skóla að hausti, olli 

því að fjöldi 

ungmenna í neyslu 

kom inn í skólana. 

Stórt verkefni að halda 

utan um þennan hóp.  

◼ Fíkniefnamál, sam-

vinna við SÁA, vinna 

úr og með ábending-

um frá nemendum ofl. 

◼ Barist gegn reykingum 

á skólalóð. 

◼ Boðið upp á 

reykleysismeðferð. 

◼ Áframhaldandi vinna 

með átraskanir. 

◼ Opið hús fyrir 

grunnskólanemendur 

og foreldra þeirra. 

◼ Árlegur haustfundur 

foreldra nýnema, þar 

sem m.a. er farið yfir 

forvarnamálin, er 

◼ Foreldrafélag orðið 

víða hluti af 

upplýsingagjöf vegna 

málefna sem varða 

nemendur. 

◼ Áfengislausar 

skemmtanir fyrsta árs 

nema. Kennarar fara 

með í allar ferðir hjá 

sumum skólunum og 

eru með á öllum 

skemmtunum. 

Foreldrar gerðir að 

þátttakendum.  

◼ Nemendafélög 

virkjuð til frekara 

samstarfs. Nemendur 

gerðir samábyrgir í 

því að koma með 

hugmyndir að 

forvarnaverkefnum. 

◼ Fíkniefnamál tekin 

föstum tökum m.a. 

með þvagprufum. 

Þessi mál eru unnin í 

samvinnu við 

skólayfirvöld.  

◼ Unnið að fleiri 
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ræða við nemendur 

sem lenda í sjúkra-

gæslu eða eru sýnilega 

ölvaðir á dansleikjum. 

gerður að föstum lið. 

◼ Rætt við nemendur 

sem lenda í sjúkra-

gæslu eða eru sýnilega 

ölvaðir á dansleikjum. 

◼ Fræðsla í lífsleikni um 

afleiðingar 

umferðarslysa. 

◼ Verkefni sem lúta að 

stofnun foreldraráða 

og samvinna við 

foreldra. 

◼ Hávaði á dansleikjum 

greindur í kjölfar 

kvartana nemenda um 

óþægilegan hávaða. 

áfengislausum 

skemmtunum, svo 

sem árshátíðum. 

◼ Áframhaldandi stórt 

verkefni að vinna 

með foreldraráðum. 

◼ Hollusta í skóla unnið 

sem verkefni, m.a. 

með því að greina 

stöðu matsölu, koma 

upp vatnspóstum og 

sjálfsölum. 

◼ Grunnskólanemar 

undirbúnir undir nám 

í framhaldsskóla með 

því að hafa opið hús 

fyrir þá og foreldra 

þeirra. 

◼ Fast ferli hjá mörgum 

skólum að ræða við 

nemendur sem lenda í 

sjúkragæslu eða eru 

sýnilega ölvaðir á 

böllum. 

◼ Heildarstefna 

skólanna tekur á 

forvarnastarfi í 

mörgum tilfellum. 

Megin 

árangur: 

◼ Forvarnateymi orðin 

lifandi vettvangur. 

◼ Foreldrafélög hafa 

verið stofnuð víða. 

◼ Foreldraráð eru nú 

orðin lögbundin. 

◼ Fíklar í virku samstarfi 

við forvarnafólk.  

◼ Foreldrafélög enn 

mikil áhersla í 

forvarnastarfinu. 

Góður árangur að nást 

í samvinnu við mörg 
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◼ Samstarf við 

nemendafélög orðið 

mun virkara en áður.  

◼ Forvarnafulltrúar í 

samvinnu við fleiri 

fagaðila utan skólanna 

en áður. 

◼ SÁÁ orðið virkur 

samstarfsaðili.  

◼ Foreldrafélög áfram 

stofnuð í mörgum 

skólum. 

þeirra. 

◼ Nemendafélögin að 

styrkjast og tengslin 

við þau að batna. 

Reglur eru gefnar út í 

byrjun vetrar sem 

stjórn félaganna 

starfar eftir.  

◼ Áfengismælingar 

orðnar reglulegar í 

sumum skólum þegar 

kemur að dansleikjum 

fyrsta árs nema.  

◼ Nemendur orðnir 

almennt meðvitaðri 

um að hart sé tekið á 

fíkniefnamálum. 

◼ Forvarnastarfið er 

unnið í breiðari hópi 

innan skólanna, sem 

hefur skilað meiri 

árangri.  

◼ Stór átaksverkefni 

skila miklum árangri, 

jafnvel frekar en 

mörg lítil.  

◼ Upplýsingastreymi til 

foreldra er orðið 

virkt, sérstaklega með 

útgáfu vefrita. 
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3.2 Hvað hefur gengið vel / ekki nógu vel s.l. 2 ár? 

Forvarnafulltrúar voru beðnir um að meta hvað hefði gengið vel og skýra ástæður þeirrar 

velgengni. Markmið var að ná fram þeim þáttum sem ráða því að árangur næst. Að sama 

skapi voru forvarnafulltrúar beðnir um að koma böndum yfir þá þætti sem ekki hafa gengið 

nógu vel í forvarnastarfinu og skýra hvers vegna.  Eftirfarandi tafla geymir niðurstöðurnar.  

Hvað hefur gengið vel og af hverju? Hvað hefur ekki gengið nógu vel og af hverju? 

◼ Í nær öllum framhaldsskólum er forvarnastarf 

orðið fastur liður í skólastarfinu. Starfið er 

orðið fjölbreyttara en áður með áherslu á 

félagslíf og heilbrigðan lífsstíl og hvílir meðal 

annars á nýjustu rannsóknum fagaðila á 

hverjum tíma.  

◼ Að halda úti forvarnateymi með nemendum.  

◼ Mjög hefur dregið úr drykkju nemenda á 

dansleikjum á vegum skólannna. Þeim sem 

þurfa á aðhlynningu að halda á 

skóladansleikjum hefur fækkað um meira en 

helming.  

◼ Stjórnir nemendafélaganna eiga orðið afar 

gott samstarf með forvarnateymunum, t.d. 

varðandi skipulag á skemmtanahaldi, 

undirbúning fræðslu til nemenda og almennar 

áherslur í forvarnastarfinu á hverju skólaári.  

◼ Fræðsla til nemenda er orðin markvissari í 

öllum skólum meðal annars í gegnum 

forvarnardaga, kennslu og fræðslufundi.  

◼ Foreldrastarf er að blómstra á mörgum 

stöðum. Það er að skila sér í áhrifamiklum 

þrýstihópi, betra upplýsingaflæði og ánægju 

foreldra sem víða styðja við bakið á 

forvarnastarfi skólanna.  

◼ Í sumum skólum hefur reynst illa að fá 

nemendur til að taka ábyrgð á 

forvarnastarfinu.   

◼ Reykingar sums staðar vandamál, sér í lagi 

þar sem leyft er að reykja á skólalóð.  

◼ Þar sem ekki eru skýr viðurlög við brotum, 

eins og að vera ölvuð/ölvaður á dansleikjum, 

er erfiðara að halda uppi virkum forvörnum.  
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Hvað hefur gengið vel og af hverju? Hvað hefur ekki gengið nógu vel og af hverju? 

◼ Samstarf forvarnafulltrúa á landsvísu er 

komið í fastan farveg. Hist er hið minnsta 

tvisvar á ári og er póstlisti meðal 

forvarnafulltrúanna er virkur. 

◼ Skýrari viðurlög og ferlar hafa verið 

innleiddir hvað brot nemenda á skólareglum 

varðar, til að mynda þegar kemur að ölvun, 

neyslu og sölu fíkniefna. 

◼ Skólabragurinn hefur þróast í þá átt að 

forvarnir eru orðnar lífsstílstengdar þar sem 

unnið er með fíknir í ýmiss konar myndum og 

heilbrigðan lífsstíl.  
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4 Stöðumat  

Eftirfarandi greiningartæki (SVÓT) var notað til að  meta starf forvarnafulltrúa samkvæmt 

styrkleikum og veikleikum. Hér er augum annars vegar beint inn á við; rýnt er í hvað má 

flokka sem styrkleika og hvað veikleika í innra starfi forvarnafulltrúa . Hins vegar er ytri 

greining notuð þar sem lýst er ógnunum sem forvarnafulltrúar standa frammi fyrir í ytra 

umhverfi svo og hugsanlegum tækifærum.  

Svo dæmi sé tekið þá má hugsa sér að styrkleiki geti verið mikil samkennd og metnaður 

forvarnafulltrúa sem birtist í skilvirkri úrvinnslu mála. Annar styrkleiki gæti verið sterk 

tengsl forvarnafulltrúa hinna skóla sem nýtist þeim til miðlunar þekkingar og reynslu. Á hinn 

veginn gætu veikleikar birst í of hárri starfsmannaveltu forvarnafulltrúa, lélegri aðstöðu og 

ófullnægjandi þekkingu á réttum vinnubrögðum og ferlum. Ógnanir gætu verið aukning á 

innflutningi, dreifingu og neyslu fíkniefna. Önnur ógnun gæti verið misræmi milli 

starfshlutfalls og krafa um vinnuframlag, þ.e. að starfshlutfall forvarnafulltrúa sé of lágt 

miðað við vinnuframlag þeirra til málaflokksins innan skólans.. Tækifæri gætu hins vegar 

skapast við aukningu á samræmdum aðgerðum forvarnafulltrúa milli skóla en einnig með 

aukinni samvinnu við þá sem eiga hagsmuna að gæta varðandi velferð ungmenna svo sem 

íþróttafélög, félagsmálayfirvöld, foreldrafélög o.fl.  

Hér að neðan er að finna töflur sem sýna niðurstöður mats forvarnafulltrúa við þessa 

greiningu svo og tillögur þeirra að viðbrögðum við greiningunni.   

4.1 Fimm helstu styrkleikar og nýting þeirra  

Styrkleikar: Vinsamlegast skýrið út hvernig NÝTA á 

styrkleikana (með hvaða aðgerðum): 

◼ Samstarf við forvarnafulltrúa þar sem það 

hefur verið tekið upp. 

 

◼  Póstlisti forvarnafulltrúa hefur skilað sér í 

ríkari boðmiðlun. 

 

 

 Að þekkja hvað aðrir eru að gera og vita 

hvert eigi að leita eftir stuðningi. Það væri 

kostur að samræma aðgerðir og verkferla. 

 Að vera í nánu sambandi við aðra 

forvarnafulltrúa skapar upplýsingaflæði þar 

hægt er að leita eftir aðstoð með skömmum 

fyrirvara. Það hefur orðið meira af sameigin-

legum verkefnum og það eykur slagkraft. 
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Styrkleikar: Vinsamlegast skýrið út hvernig NÝTA á 

styrkleikana (með hvaða aðgerðum): 

◼ Þar sem skólastjórnendur eru jákvæðir og 

virkir gagnvart forvarnastarfinu hefur það 

skilað sér vel. 

◼ Óvirkum fíklum í bata hefur fjölgað.  

 

◼  Nemendafélögum jákvæðum í garð forvarna 

hefur fjölgað. 

 

 

 

◼ Foreldrasamstarf hefur eflt forvarnastarfið. 

 

 

◼ Námsráðgjafar eru í meira samstarfi en áður. 

 

 Þar sem skólastjórnendur eru jákvæðir og 

virkir hefur forvarnastarfið oft orðið hluti af 

stefnu skóla. Það hefur m.a. leitt til þess að 

snertingar við nemendur hvað forvarnarmál 

eru orðnar fleiri og það telur.  

  Foreldrar eru orðnir víða stór þrýstihópur og 

eru því nýttir sem bakhjarlar 

forvarnafulltrúa. 

 Skipulagt starf innan skólans sem styður við 

óvirka fíkla sem koma í nám eftir meðferð 

s.s. AA fundi og viðtöl.  

 Fleiri hagsmunaaðilar eru orðnir hluti af 

forvarnastarfinu, svo sem heilsugæsla. 

Stundum er kostur að vera ekki kennari 

nemenda.  

 Námsráðgjafar hafa orðið virkt samstarf. Ef 

þeir eru vel tengdir forvarnafulltrúum og 

félagsmálafulltrúum getur vogarafl 

forvarnarmálanna orðið meira og auðveldað 

samvinnu með málefni nemenda.  

4.2 Fimm helstu veikleikar og uppræting þeirra  

Veikleikar: Vinsamlegast skýrið út hvernig eigi að EYÐA 

veikleikum (með hvaða aðgerðum): 

◼ Starfshlutfall forvarnafulltrúa er oftar en ekki 

afar lágt þannig að tíminn sem fer í 

málaflokkinn er lítill. 

◼ Vinnuaðstaða fyrir forvarnafulltrúa er oft ekki 

fullnægjandi sem þýðir að erfiðara er að tala 

við skjólstæðinga. 

◼ Reykingar eru víða enn stórt vandamál. 

 Hærra starfshlutfall vegna forvarna myndi 

skila mun meiri árangri.  

  Nauðsynlegt er að þrýsta á um að forvarna-

fulltrúar hafi viðtalsaðstöðu.  

 Skilgreina þarf á hverjum tíma ákveðin 

verkefni, svo sem um reykingar og innleiða 

þarf lög um að öll notkun tóbaks (þ.á.m.t. 
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Veikleikar: Vinsamlegast skýrið út hvernig eigi að EYÐA 

veikleikum (með hvaða aðgerðum): 

◼ Skólastjórnendur í einhverjum tilfellum sýna 

forvarnarmálum lítinn áhuga þannig að 

málaflokkurinn kemst illa inn í heildar stefnu 

viðkomandi skóla. 

◼ Ólíkir framhaldsskólar kalla á ólíka nálgun 

sem dregur úr mögulegri samlegð samvinnu. 

◼ Að sinna forvörnum er oft á tíðum 

einyrkjastarf. 

◼ Skortur á verklýsingu dregur úr skilvirkni.  

◼ Skyndilausnir eru stundum of mikið notaðar, 

s.s. áfengismælingar án eftirfylgni.  

munntóbak). Nemendum þarf jafnframt að 

vera boðið upp á námskeið um hvernig best 

er að hætta að reykja, einu sinni á ári.  

 Skólastjórnendur þarf að virkja með 

einhverjum ráðum (þar sem þeir eru óvirkir).  

 Erfitt er að samræma aðgerðir forvarna-

fulltrúa að öllu leyti vegna þess hve skólarnir 

eru ólíkir. Nágrannaskólar ættu þó að geta 

tekið höndum saman um ákveðin verkefni. 

Það gæti leyst úr þeim vanda að sumir 

forvarnafulltrúar finna sig sem einyrkja í 

starfinu.  

  Forvarnafulltrúar eru einyrkjar í skólunum, 

þeir þyrfu því að vinna enn meira saman og 

hittast oftar.   

 Hvað verklýsingar varðar þá liggur fyrir 

lýsing á starfi forvarnafulltrúa.  

 Búa þarf til teymi forvarnarfólks inn í 

skólum og hækka starfshlutfall.  

4.3 Fimm helstu ógnanir og eftirlit með þeim  

Ógnanir: Vinsamlegast greinið hvaða EFTIRLIT eigi að 

hafa með ógnunum (til hvaða aðgerða er 

gripið): 

◼ Hugarfar unga fólksins til sumra vímuefna, 

m.a. kanabis, er að þau séu skaðlaus. 

◼ Of lágt starfshlutfall til forvarna. 

◼ Þegar starfsfólk skólanna finnur ekki fyrir 

mikilvægi málaflokksins. 

◼ Mögulegur skortur á fjármagni/niðurskurður. 

◼ Ef skólastjórnendur finna málaflokknum ekki 

 Forvarnastarf þarf að festa í sessi (skipulag 

og vinnulag / ferlar) burt séð frá því hver sé 

skólastjórnandi á hverjum tíma.  

  Nýta t.d. lífsleiknitíma til að upplýsa um 

skaðsemi kannabis. Efla almennt fræðslu. 

 Erfitt að fylgjast með fíkniefnanotkun 

nemenda nema fá reglulega hund eða boða 
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Ógnanir: Vinsamlegast greinið hvaða EFTIRLIT eigi að 

hafa með ógnunum (til hvaða aðgerða er 

gripið): 

stað í heildarstefnu skólanna, þ.e.a.s. ef þeir 

eru áhugalausir um forvarnir. 

 

nemendur í þvagprufur. 

 Fræða starfsfólk skólanna um mikilvægi 

forvarnastarfsins. 

 Standa þarf vörð um forvarnir núna á tímum 

niðurskurðar. 

4.4 Fimm helstu tækifæri og nýting þeirra  

Tækifæri: Vinsamlegast skýrið frá því hvernig eigi að 

NÝTA tækifæri (hvaða aðgerðir): 

◼ Samræming aðgerða í forvarnamálum 

framhaldsskólanna er stórt tækifæri. 

◼ Foreldrafélög má virkja enn frekar. Það hefur 

tekist afar vel að stofna þau og koma af stað.  

◼ Nemendafélög eru jafnframt orðin þáttur í 

forvarnastarfinu í flestum skólum. Býður upp 

á frekari tækifæri 

◼ Heilsugæsluna þarf að draga sterkar inn í 

forvarnastarf skólanna.  

◼ Byrja þarf forvarnastarfið í grunnskólunum. 

Það þarf því að tengjast þeim. 

◼ Samfélagið þarf á hverjum tíma að vita af því 

hvað er í gangi í forvörnum í 

framhaldsskólunum. Það er mikil breyting á 

unga fólkinu á þessum árum og þessi tími er 

viðkvæmur.  

 Festa í sessi nokkur árleg samstarfsverkefni, 

svo sem að láta blása í áfengismæla til að 

komast á skóladansleik?  

 Nýta foreldrastarfið meira, t.d. að eiga 

samvinnu um gæslu á dansleikjum. 

 Taka fyrir einn árgang og vinna vel með 

hann, gott markmið að halda fyrsta bekk án 

áfengis. 

 Meira samstarf við nemendafélög býður 

tækifæri, t.d. að fá fulltrúa í heilsu- og 

forvarnateymi. 

  Heilsugæslan í viðkomandi hverfum þarf að 

virkja til samstarfs.  

 Grunnskólar hafa jafnframt náð góðum 

árangri í forvörnum, getum lært af þeim. 

 Virkt upplýsingaflæði frá 

framhaldsskólunum um forvarnarmálin þarf 

að vera fyrir hendi, t.d. með rafrænum 

útgáfum, foreldrafundum o.fl. 
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5 Skipulag starfs forvarnafulltrúa 

Eins og nefnt var í kafla 3 er starf forvarnafulltrúa af ýmsum toga. Listinn hér á eftir er ekki 

tæmandi, en gefur ágæta mynd af víðtæku starfssviði og þeim fjölbreyttum verkefnum sem 

forvarnafulltrúar sinna. Yfirlitið getur er viðmiðunarrammi varðandi starfslýsingar 

forvarnafulltrúa. 

• Forvarnafulltrúi er í forsvari fyrir stefnumörkun og framkvæmd forvarna í 

viðkomandi skóla. 

• Forvarnafulltrúi stuðlar að því að forvarnir í víðtækum skilningi séu hluti af 

daglegu starfi skólans. 

• Forvarnafulltrúi hefur umsjón með reglulegri endurskoðun á skriflegri stefnu 

skólans í forvarnamálum. 

• Forvarnafulltrúi sér um kynningu á stefnu skólans í forvörnum fyrir 

starfsmenn skólans, nemendur, foreldra, bæjarfélagið o.fl. 

• Forvarnafulltrúi sér um að fá fræðslu sem tengist forvörnum fyrir 

starfsmenn, nemendur og foreldra. 

• Forvarnafulltrúi er til viðtals fyrir nemendur og forráðamenn þeirra a.m.k. 

einu sinni í viku. 

• Forvarnafulltrúi stýrir vinnu forvarnateymis við skólann. 

• Forvarnafulltrúi vinnur að gerð upplýsingabanka sem settur er upp í 

skólanum. Þar séu upplýsingar um úrræði fyrir nemendur í vanda, verkun 

vímugjafa, tómstundir og hvatning til ástundun jákvæðs lífsstíls. 

• Forvarnafulltrúi sér um að fá fagaðila á fræðslufundi fyrir 

kennara/kennslustjóra til að koma forvörnum inn í námsgreinar. 

• Forvarnafulltrúi vinnur að heilbrigðu og fjölbreyttu félagslífi með 

nemendum. 
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• Forvarnafulltrúi vinnur að því að forvarnir séu hluti af dagskrá ,,opinna 

daga" í skólanum. 

• Forvarnafulltrúi styður starf jafningjafræðslunnar innan skólans. 

• Forvarnafulltrúi kynnir starf sitt a.m.k. einu sinni á ári á kennarafundi. 

• Forvarnafulltrúi aflar sé þekkingar og hugmynda hjá fagaðilum og með 

þátttöku á námskeiðum. 

• Forvarnafulltrúi er sem oftast gæsluaðili á skólaböllum. 

• Helstu samstarfsaðilar forvarnafulltrúa eru: námsráðgjafi, 

hjúkrunarfræðingur/læknir, félagslífsráðunautur, nemendafélagið, 

jafningjafræðslan, aðilar í bæjarfélaginu, ýmsir fagaðilar, aðrir 

forvarnafulltrúar o.fl. 

5.1 Svið forvarna 

Hér á eftir fer yfirlit yfir þau svið sem forvarnafulltrúar vinna á og eru tekin dæmi 

um verkefni undir hverju sviði. Yfirlitið er ekki alls ekki tæmandi en með endurgerð 

handbókarinnar er markmið að þétta  það þannig að úr verið yfirlit sem gefur sem 

gleggsta mynd af starfinu á hverjum tíma. Enn fremur er hér að finna yfirlit yfir það 

hvernig megi ná enn meiri árangri með sem flest verkefnanna. Hafa ber í huga að 

forvarnafulltrúar eru í lágu starfshlutfalli og geta því ekki sinnt öllum þeim 

verkefnum sem þeir óska á hverju skólaári. 

FRÆÐSLA OG RÁÐGJÖF 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Áfengisfíkn. Fulltrúar frá SÁA og 

kynningarnefnd AA koma í skólana og fjalla 

um fíkn í sinni víðustu mynd. 

◼ Fordómar. Hluti af starfi forvarnafulltrúa er 

að sinna fræðslu hvað ýmsa fordóma varðar.  

◼ Forvarnardagar og opnir dagar. Fastir liðir í 

◼ Það væri hægt að virkja umsjónarkennara 

meira. Þá þarf að vinna með tilbúið efni frá 

forvarnafulltrúum.  

◼ Það væri jafnframt hægt að virkja 

námsráðgjafa meira og fá þá til að koma inn í 

forvarnastarfið með fræðslu af ýmsu tagi. 
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FRÆÐSLA OG RÁÐGJÖF 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

starfinu er að halda forvarnardaga og vera 

með opna daga jafnframt. Forvarnardagar eru 

árlegur viðburður í skóladagatalinu.  

◼ Geðræn fræðsla. Geðhjálp, Geðrækt og ýmis 

12 spora samtök eru samstarfsaðilar.  

◼ Ofbeldi. Aflið er heiti á verkefni sem tekur á 

fræðslu hvað heimilisofbeldi varðar. Stígamót 

koma inn á þátt kynbyndins ofbeldis.  

◼ Jafningafræðslan. Hún er markvisst stunduð 

yfir allt skólalárið og er hluti af 

forvarnastarfinu. Hitt Húsið er samstarfsaðili.  

◼ Kennarafræðsla. Kynna forvarnastarfið fyrir 

kennurum viðkomandi skóla. Kynningar á 

forvarnastarfinu eru jafnframt haldnir fyrir 

kennaranema.  

◼ Kynfræðsla. Læknanemar, 

hjúkrunarfræðingar og kynfræðingar 

heimsækja framhaldsskólanna og fræða 

nemendur. 

◼ Maritafræðslan. Fræðslan er fyrir foreldra og 

nemendur þar sem lögreglan er oft 

þátttakandi, þ.e.a.s. komið er saman fram á 

ráðstefnum og kynningum.  

◼ Nýnemar og foreldrar þeirra. Kynningakvöld 

eru skipulögð fyrir foreldra nýnema þar sem í 

boði er ýmis fræðsla. 

◼ Hollusta og hreyfing. Kynning á kostum holls 

mataræðis er orðin hluti af starfi 

forvarnafulltrúa sums staðar. Aðkomu að 

þessu efni hafa haft aðilar eins og 

Lýðheilsustöð, líkamsræktarstöðvar, 

einkaþjálfarar og fleiri.  

◼ Samstarf á milli forvarnafulltrúa má vera 

meira. Það er unnið að því í dag og mun það 

skila árangri í næstu framtíð.  

◼ Aukin fræðsla fyrir foreldra og aukið 

upplýsingaflæði til þeirra, t.d. hvaða atburðir 

eru á vegum skólans (og jafnframt þeir 

atburðir sem nemendur sækja en skólarnir eru 

ekki í forsvari fyrir). Netið má almennt nýta 

betur hvað upplýsingaveitingu varðar.  

◼ Það má efla starf forvarnafulltrúa og 

félagslífsfulltrúa í framhaldsskólum. 

◼ Nauðsynlegt er að hækka starfshlutfall 

forvarnafulltrúa innan skólanna til að styrkja 

stöðu þeirra og málaflokksins.  
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FRÆÐSLA OG RÁÐGJÖF 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Reykingar. Unnið að minni reykingum 

framhaldsskólanema. Í boði eru námskeið til 

að hætta að reykja. Á árinu 2009 var átak 

skólanna fólgið í að fylgja eftir nýjum lögum 

um reykingar á og við skólalóð. 

Reykingarsíminn og vefur www.reyklaus.is 

voru mikið notuð tæki í þessu sambandi.  

◼ Samkynhneigð. Samtökin 78 eru 

samstarfsaðili.  

◼ Sjálfsstyrking. Skólarnir hafa farið ýmsar 

leiðir hvað sjálfsstyrkingu nema varðar. 

Lífsleikninámskeið hafa mikið verið notuð, 

sumir skólar hafa fengið inn 

hjúkrunarfræðinga til að fræða nemendur, 

Dale Carnegie námskeið hafa verið haldin og 

fleira.  

◼ Spilafíkn. Spilafíkn er að finna innan 

framhaldsskólanna og eftir megni er tekið á 

þeim vanda.  

◼ Tölvufíkn. Á framhaldsskólastiginu má finna 

nemendur sem haldnir eru tölvufíkn og á því 

er tekið innan forvarnarmálaflokksins. 12 

spora námskeið hafa verið haldin í þessu 

sambandi.  

◼ Umferðafræðsla. VÍS, Sjóvá, Umferðarstofa 

og fleiri hafa haft með umferðarfræðsluna að 

gera.  

◼ Viðtalstímar forvarnafulltrúa er fastur 

vikulegur liður í starfi forvarnafulltrúa.  

 

http://www.reyklaus.is/
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JÁKVÆÐAR FYRIRMYNDIR NÝTTAR 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Afreksfólk úti í samfélaginu. Unga fólkið 

lítur upp til þeirra sem skara fram úr. Þetta 

fólk þarf að virkja með heimsóknum í 

skólana, komandi með skýr skilaboð.  

◼ Atvinnustarfsemi á svæðinu. Sérstaklega á 

fámennari stöðum getur bragur 

atvinnustarfseminnar haft áhrif á viðhorf unga 

fólksins. Bindindisfélög. Slík félög eru til og 

eru að verða til í meira mæli. Við þau þarf að 

styðja og aðstoða við viðburði.  

◼ Foreldrar sem fyrirmyndir. Úr 

foreldrahópnum má oft finna góðar 

fyrirmyndir. Þær þarf að virkja. Horfa má 

sérstaklega til foreldra sem eru fyrrum 

nemendur viðkomandi skóla og eru góðar 

fyrirmyndir.  

◼ Fyrirmyndarnemendur. Verkefnið felst í því 

fyrir hvern skóla að skilgreina hverjir þeir 

fyrirmyndarnemendur eru og virkja þá til 

samstarfs við forvarnastarfið. Um ræðir 

nemendur sem náð hafa góðum árangri, hvort 

sem það er í listum, íþróttum eða öðru og geta 

verið talsmenn heilbrigðra lífshátta.  

◼ Nemendafélög. Virkja þau í vinnu og 

meðlimir þeirra séu fyrirmyndir fyrir aðra 

nemendur. Þau geta sýnt ábyrga háttsemi, 

gengið í bekki með upplýsingar. Þurfa að 

verða talsmenn. 

 

◼ Starfsmenn og kennarar eru fyrirmyndir. Það 

er tækifæri til að gera þetta fólk meðvitaðra 

um stöðu sína sem fyrirmyndir og virkja það 

sem slíkar.  

◼ Horfa þarf til þess að skapa jákvæð viðhorf 

nemenda til menntunar þó að atvinnumál á 

svæðinu skipti samfélagið miklu máli og geti 

haft áhrif á skólasókn.  

◼ Viðurkenningar til nemenda sem standa sig 

þarf að veita reglulega. Umbun og hvatning 

þarf að fylgja góðri hegðun sem getur verið 

fyrirmynd annarra.  

◼ Fyrirmyndarnemendur þarf að finna í hópi 

fyrri nemenda, sem notið hafa velgengnis 

eftir skólalok, og ekki hafa neitt áfengis og 

vímuefna meðan á skólagöngunni stóð. Þetta 

fólk þarf að ná í að láta það greina frá 

viðhorfum sínum og reynslu.  

◼ Fjölmiðla/miðla má virkja betur til samstarfs 

hvað forvarnamálin almennt varðar en ekki 

hvað síst að fjalla um fyrirmyndirnar og 

jákvæða atburði í skólastarfinu. Þetta geta 

verið fyrirmyndir á margvíslegu sviði. Væri 

etv hægt að gera „mynda-seríu“ um 

fyrirmyndar nemendur í framhaldsskólum. 

◼ Að hluti af starfi í stjórn nemendafélags felist 

að vera allsgáður á böllum og starfa með 

eftirlitsaðilum skólans.  

◼ Upplýsa þarf nemendafélögin í upphafi 

skólaárs um hlutverk þeirra og ábyrgð, þar á 

meðal hlutverk þeirra í forvarnastarfinu.  
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LÍFSSTÍLL OG FÉLAGSLÍF 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Auglýsingar. Vinna gegn auglýsingum og 

viðburðum fyrir utan skólana sem bjóða upp á 

áfengi, viðburðir sem eru ætlaðir nemendum. 

◼ Áfengislausar ferðir. Allar ferðir á vegum 

nemendafélaga eiga að vera áfengislausar. 

◼ Busaferðir. Eiga að vera skemmtiferðir án 

áfengis. 

◼ Ferðalög undir aðhaldi. Fulltrúar skóla fari 

með í allar ferðir á vegum skólans. 

◼ Félagsmiðstöðvar. Samvinna við 

félagsmiðstöðvar á hverju svæði er mikilvæg. 

◼ Forvarnarteymi nemenda. Æskilegt er að 

stofna forvarnarteymi nemenda sem starfaði 

sem ein af undirnefndum nemendafélagsins.  

◼ Hollt mataræði. Leggja áherslu á hollustu í 

skólamötuneyti, sjoppum og sjálfsölum.  

◼ Leikfélög / klúbbastarfsemi. Reynsla margra 

framhaldsskóla af leikfélögum og 

klúbbastarfsemi er afar góð.  

◼ Notkun áfengismæla. Athuga að taka upp 

sameiginlega stefnu á landsvísu með að 

áfengismæla fyrsta árs nemendur á 

dansleikjum. 

◼ Reykingar. Stöðugt er unnið að minni 

reykingum.  

◼ Vímuefnalaus böll. Horft til sem 

sameiginlegs markmiðs skólanna.  

◼ Hollustu í skólum, má styðja við með því að 

vera með átaksvikur, t.d. heilsuvikur (hollt í 

sjoppunni). 

◼ Ýta undir samvinnu við hin ýmsu 

félagssamtök/ Lýðheilsustöð, Heimili og 

skóla o.fl. 

◼ Samvinna við sveitarfélögin er mikilvæg ekki 

síður en samvinna við foreldrafélög skóla. 

Yfirleitt þarf samstarfið að vera við breiða 

flóru hagsmunaaðila. 

◼ Fylgja stíft eftir banni við reykingum á 

skólalóðum. 

◼ Leið að betra mataræði er að bjóða upp á 

hafragraut í morgunmat í skólum.  

◼ Til að efla leikfélög / klúbbastarfsemi má 

hugsa sér að forvarnafulltrúar ýti undir þetta 

starfsemi. Jafnframt má horfa til þess að starf 

af þessu tagi megi meta til eininga.  

◼ Áfengismæla fyrsta árs nema á öllum 

dansleikjum.  

◼ Reykingar. Næsta skref er að fá framfylgt 

banni við reykingum innan og við veggi 

skólanna.  

◼ Skólarnir þurfa að sammælast um að taka 

harðar á því að gera böllinn vímuefnalaus. Fá 

skólana til að fylgja sama verklagi og vinna 

að sömu verkefnum.  
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SKÓLABRAGUR 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Atvinnulífið. Atvinnulífið getur komið mun 

sterkar inn í skólastarfið og haft sín áhrif á 

skólabraginn. 

◼ Galadansleikir. Nemendum finnst spennandi 

og hátíðlegt að undirbúa og framkvæmda 

slíka dansleiki.  

◼ Jákvæðar hefðir. Þær þarf að skilgreina og 

efla. Til að mynda má horfa til félagslífs sem 

hluta af skólabrag, sem getur þá falið í sér að 

vera með prjónaborð, taflborð, spilaborð o.fl. 

◼ Skólabragur án vímuefna. Skólabragur þarf 

að einkennast af heilbriðgum lífsstíl, 

uppbyggilegu umhverfi fyrir ungt fólk og gefi 

skýr skilaboð um að allir viðburðir séu án 

allra vímuefna. 

◼ Skólabragur gagnvart starfsfólki. Bjóða upp á 

skemmtilegt uppbrot í samvinnu við starfs-

menn og kennara með því t.d. fara á viðburð 

saman, halda góðgerðaviku, leynivinaviku 

o.s.frv. 

◼ Almennt þarf að blanda hópum, hrista saman 

nemendur til að koma í veg fyrir 

klíkumyndun. Það er m.a. hægt að gera með 

einföldum hlutum eins og bingo, lan, 

spilakvöld og fleira.  

◼ Sterk nemendafélög geta haft mikil áhrif á 

skólabraginn til góðs eða ills. Þarf að vera 

frumkvæði frá forvarnafulltrúm að starfa með 

nemendafélögum og virkja þau til 

uppbyggilegra viðburða.  

◼ Skólastjórnendur þurfa að sameinast um 

mikilvægi þess að byggja upp jákvæðan 

skólabrag og skýr viðurlög við brotum á 

reglum.  

 

 

REGLUR, BOÐ OG BÖNN 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Eftirlit með útgefnu efni. Það hefur sýnt sig 

að nauðsynlegt er að hafa eftirlit með útgáfu á 

vegum nemendafélaganna. 

◼ Eftirlit þarf að hafa með öllum auglýsingum 

sem notaðar eru af nemendum í félagslífinu.  

◼ Einfaldar, fáar, skýrar reglur og skýra 

eftirfylgni. Fáar reglur og einfaldar skila 

◼ Með samstarfi og samræmdum reglum, hafa 

þær aðgengilegar á netinu, hafa reglur fáar og 

skýrar.  

◼ Kynna þarf reglur fyrir nemendum, foreldrum 

og starfsfólki skólanna. Allir þessir aðilar 

þurfa að taka þátt og vera ábyrgir fyrir því að 

reglunum sé framfylgt. 
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REGLUR, BOÐ OG BÖNN 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

meiri árangri heldur en fleiri og flóknari.  

◼ Viðurlög og eftirfylgni. Erfitt verður að draga 

fram gildi reglna nema viðurlög fylgi brotum. 

Þetta þarf að skoðast í næstu framtið. 

◼ Haustfundir nýnema. Þeir fundir eru nýttir til 

að kynna reglur sem fylgja þarf.  

◼ Kynningar á forvarnastefnum skólans. Gerist 

á haustin við upphaf skólaárs (sjá tímalínu í 

kafla 7). 

◼ Samræmdar reglur milli skóla. Slíkt myndi 

mjög aðstoða forvarnafulltrúa í starfi.  

 

 

ANNAÐ 

Hver eru verkefnin? 

 

Hvernig á að ná enn meiri árangri? 

◼ Ábyrgð foreldra. Misjafnt er hvernig foreldrar 

höndla sína ábyrgð. Það þarf að kynna ábyrgð 

og mögulegar leiðir þeirra til samstarfs.  

◼ Samstarf við við alla hópa. Efla samstarf við 

kirkju, heilsugæslu, sveitarfélög, lögreglu, 

SÁÁ, íþróttafélög. 

◼ Útgáfa. Til að mynda skólablöð, leikskrár, 

veggspjöld og annað sem tilheyrir viðburðum 

þarf að vera ritskoðað að einhverju leyti og 

vera á ábyrgð skóla. 

 

◼ Almennt að auka samstarf við foreldra og 

virkja þá í forvarnastarfið.  

◼ Koma á reglulegum fundum með þeim sem 

vinna með ungu fólki (hagsmunaaðilar 

forvarna).  
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5.2 Markhópar í forvarnastarfinu 

Innan framhaldsskólans er fjölbreytt flóra nemenda.  Nauðsynlegt er að átta sig á því hvernig 

þarfir nemenda eru ólíkar og hvaða leiðir eru líklegastar til árangurs fyrir hvern hóp í 

forvarnastarfi.  Ólíkir markhópar þurfa oft á tíðum ólíka nálgun þar sem einkenni þeirra og 

þarfir eru ólíkar. Hér á eftir er að finna yfirlit forvarnafulltrúanna yfir helstu markhópa sem 

finnast innan framhaldsskólans, hvaða verkefni notuð eru í forvarnavinnu með hverjum og 

hvernig hægt er að ná enn meiri árangri.  Einnig er í þessum kafla að finna leiðir til samstarfs 

við foreldra þar sem foreldrar eru einn af markhópum forvarnafulltrúa varðandi samstarf. 

Auk þess er fjallað um samstarfsaðila utan skólans svo sem ýmsa fagaðila sem vinna að 

velferð ungmenna. Forvarnafulltrúar eru gjarnan hluti af teymi í sínu nærsamfélagi sem 

vinnur að hagsmunamálum ungmenna á svæðinu. Að lokum er fjallað um boðleiðir og 

samvinnu innan framhaldsskólanna. 

 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Almennir nemendur  Áfengismælar. Komið hefur í ljós að þar sem áfengismælar hafa 

verið notaðir hefur það létt á þrýstingi þeirra sem kjósa að drekka 

ekki.  

 Danskennsla. Sumir nemendur nota áfengi og vímuefni til að geta 

brotið ísinn gagnvart hinu kyninu. Ljóst er orðið að danskennsla 

aðstoðar nemendur við að brjóta ísinn og því minni ástæða til að 

sækja í áfengi og vímuefni. Það þarf því að styrkja enn danskennslu 

í skólum.  

 Skólabragur. Bragur innan skóla skiptir afar miklu máli og það þarf 

að vinna að því að í öllum skólunum sé boðið upp á félagslíf þar 

sem stutt er við heilbrigði án áfengis og vímuefna. 

 Vímulaus klúbbur. Það má vinna að því að fjölga viðburðum án 

vímuefna. Þeir klúbbar sem eru starfræktir innan framhaldsskólanna 

hafa unnið gott starf og m.a. kynnt starf sitt og hugmyndir fyrir 

grunnskólanemum. 

 Vímulausir dansleikir. Fleiri og fleiri hagsmunaaðilar hafa unnið að 

því að fjölga vímulausum dansleikjum. Sú þróun hefur skilað sér 

með jákvæðum hætti og því er nauðsynlegt að reyna að fjölga þeim 

dansleikjum þar sem komið er alveg í veg fyrir vímu- og 

áfengisneyslu.  
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 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Nemendur sem geta 

talist í áhættu 

 Nemendur sem eru sýnilega að kljást við einhvers konar fíkn, svo 

sem vímuefnafíkn, spilafíkn, tölvufíkn o.fl. Stuðningsnet þarf að 

vera til staðar fyrir þessa nemendur. 

 Nemendur sem búa við alkóhólisma foreldra eða annarra 

aðstandanda. 

 Nemendur sem hafa farið í vímuefnameðferð þurfa markvissan 

stuðning þegar þeir snúa aftur í skólann. 

 Áfengismælir. Hann má nota til að minnka ölvun á dansleikjum.  

 Félagslega einangraðir unglingar. Vinna þarf þessa nemendur inní 

jafningjahópinn. Stofna mætti hóp sem styður félagslega við þessa 

einstaklinga. Í honum gætu setið námsráðgjafar, lífsleiknikennarar, 

umsjónarkennarar, nemendur sjálfum og jafnvel foreldrar. 

 Samstarf við HOFF hópinn. 

 Jafningjafræðsla. Er verkefni sem þarf stöðugt að vera í gangi.  

 Nemendur með námskvíða. Víða er að finna nemendur með 

námskvíða. En slíkan kvíða má vinna meðá sama hátt og unnið er 

með félagslega einangraða unglinga. Finna þarf þessa nemendur og 

styðja þá.  

 Nemendur með sérþarfir geta talist í áhættu. Hér getur verið um að 

ræða nemendur með námshamlanir, átröskunarvandamál, yfirþyng 

og fleira. Það þarf að koma auga á þessa nemendur og bjóða fram 

aðstoð af fyrra bragði.  

 Reykingar. Sú einfalda leið að bjóða upp á reykleysisnámskeið 

getur gert mikið gang.  

 Samstarf forvarnafulltrúa og heimila. Forvarnafulltrúar þurfa að 

senda út tölvupóst til foreldra allra nemenda undir 18 ára til að auka 

samskipti og upplýsingaflæði. 

 Tölvufíkn. Hægt er að bregðast við henni með því t.d. að loka á 

facebook. 

 Viðbragðsáætlanir og viðurlög. Samræma þarf reglur og viðurlög 

milli skóla. Til að mynda ef nemandi er uppvís að því að vera undir 

áhrifum fíkniefna á skólaballi þá skal vinna samkvæmt 
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viðbragðsáætlun viðkomandi skóla sem þyrfti að vera hliðstæð því 

sem annars staðar þekkist.  

 

 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Nemendur sem snúa 

aftur eftir áföll 

 Nemendur sem koma í skólann eftir vímuefnameðferð. AA fundir 

inan skólans. Styrkja nemendur til að sækja AA fundi.  

 Nemendur sem búa við alkóhólisma foreldra. AlAnon fundir. 

Styrkja nemendur til að sækja fundi.  

 Almennt aðhald og stuðningur hjá forvarnafulltrúa. Nemendur sem 

lent hafa í áföllum þurfa forvarnafulltrúar að halda sérstaklega utan 

um, með eftirliti og jafnvel markmiðasetningu og mælingum á 

árangri þeirra.  

 Brotthvarfshópar. Nemendur sem eru í brotthvarfshættu t.d. gengur 

illa í námi, hafa slæma skólasókn og lítinn áhuga á náminu þarf oft 

að styrkja til að vinna gegn brotthvarfi, byggja upp sjálfsmynd 

þeirra og námsmöguleika.  

 

 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Nemendur áhugasamir 

um forvarnir 

 Forvarnarteymi. Bjóða nemendum upp á að vera þátttakendur í 

forvarnarteymum þar sem þeir geta komið með hugmyndir að 

viðburðum og fræðslu. Virkja góðar fyrirmyndir úr listum, 

íþróttum, tónlist. 

 Skólarnir geti boðið duglegum nemendum námseiningar fyrir 

forvarnastarf. 

 ,,Edrú“ félög nemenda sem ætla að fresta því að neyta áfengis eða 

taka þá ákvörðun að gera það ekki þarf að styðja t.d. til að standa 

fyrir skemmtilegum viðburðum innan skólans. 

 

 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Foreldrar  Áfengislaus partý. Það þarf að hvetja foreldra til að aðeins 
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áfengislaus partý séu leyfð og partý séu aldrei eftirlitslaus. 

 Hvetja þarf foreldra til að sækja börn sín  eftir böll o.fl. 

 Foreldrafélög. Það hefur gengið vel að stofna þau á undanförnum 

misserum og árum. Það þarf í næstu framtíð að þétta starf 

foreldrafélaganna þannig þau lognist ekki út af fljótlega eftir að þau 

komast á koppinn.  

 Brýna fyrir foreldrum að kaupa ekki áfengi fyrir börn sín undir 

lögaldri. 

 Upplýsingaflæði. Foreldrar og aðrir hagsmunaaðilar innan og utan 

skólanna kalla eftir góðu upplýsingaflæði. Í dag er vel fullnægjandi 

að útbúa stutt fréttabréf eða einfaldlega góða tölvupósta, nota 

heimasíður eða facebook. Það skiptir þó máli að vinna málin þannig 

að það komi endurgjöf frá hagsmunaaðilunum.  

 

 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Samstarfshópar utan 

framhaldsskólanna 

 Félagsþjónustan. Margt í starfsemi forvarnafulltrúa getur skarast við 

þau verkefni sem félagsþjónustan á hverjum stað er að vinna að. 

Nemendur eru hluti af fjölskyldum og ævinlega koma upp mál þar 

sem félagsþjónustan og forvarnafulltrúar þurfa að vera samstíga.  

 Grenndarteymin; kirkja, íþróttafélög, lögregla, félagsmiðstöðvar, 

skátar og fleiri. Það er forvarnafulltrúum mikilvægt að fá tækifæri 

til að skipuleggja starfs sitt í samhengi við annað sem gerist á vett-

vangi forvarnafulltrúa. Þessir aðilar þurfa að geta átt sér vettvang 

þar sem hlutirnir eru ræddir, skipulagðir og framkvæmd ákveðin.  

 Heilsugæslan. Heilsugæslan er mikilvægur samstarfsaðili þegar 

kemur að heilbrigði og eftirliti með einstökum heilsufarsþáttum 

nemenda.  

 Lýðheilsustöð. Lýðheilsustöð getur verið uppspretta gagnlegra 

upplýsinga og fróðleiks bæði fyrir forvarnarfullrúa og alla þá aðila 

sem þeir starfa með.  

 Lögreglan. Lögreglan hefur komið að forvarnastarfi 

framhaldsskólanna með margvíslegum hætti. Nýverið hafa hundar 

lögreglunnar nokkuð verið notaðir við leit að fíkniefnum.  
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 Hver eru verkefnin og hvernig ætlum við að ná meiri árangri?: 

Boðleiðir og samvinna 

innan framhalds-

skólanna 

 Forvarnafulltrúar og námsráðgjafar. Skipuleggja þarf reglulega 

fundi forvarnafulltrúa, námsráðgjafa og skólahjúkrunarfræðinga. 

 Heilsan. Samstarf við íþróttakennara og mötneyti er mikilvægt, sér í 

lagi hefur slík nauðsyn orðið til á síðustu árum í kjölfar meiri neyslu 

óheilbrigðis matar og minni hreyfingar hjá sumum hópum.  

 Skólastjórnendur  þurfa að vera vel upplýstir um forvarnastarfið og 

styðja við það. 

 Heimasíður. Það skiptir miklu máli að nýta heimasíður með þeim 

hætti að koma fyrir upplýsingum um forvarnastarfið, bæði skipulag 

þess og framvæmd. Það þarf að virkja foreldra og aðra til að fara 

reglulega inn á þær upplýsingaveitur sem notaðar eru. Þar á t.d. að 

vera að finna upplýsingar um skemmtanir sem eru á vegum skólans, 

tilmæli og hvatningu til foreldra. 

 Samvinna við kennara. Kennarar geta verið mikilvægar fyrirmyndir, 

jafnvel án þess að vita af því. Forvarnafulltrúar hafa það hlutverk að 

virkja kennara skóla síns til góðra verka forvarnastarfsins, eins og 

að vera virkar fyrirmyndir.  
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6 Samstarf um verkefni 

6.1 Verkefni sem allir forvarnafulltrúar vinna að 

Hér að neðan er að finna töflu sem geymir yfirlit yfir þau verkefni sem forvarnafulltrúar 

vinna allir að. Þetta geta verið málaflokkar eða einstök verkefni.  

Dansleikjagæsla. Forvarnafulltrúar, kennarar og foreldrar sameinast um gæslu.  

Endurmenntun forvarnafulltrúa. Forvarnarfullrúar sjálfir þurfa að taka tíma til að 

sækja sér endurmenntun svo þeir geti sinnt starfi sínu af fagmennsku, svo sem 

árlega vor- og haustfundi forvarnafulltrúa.  

Fastir vikulegir viðtalstímar forvarnafulltrúa. Skynsamlegt að bjóða upp á fasta 

tíma þannig nemendur geti gengið að forvarnafulltrúm vísum og skjólstæðingar 

forvarnafulltrúa geti hitt þá. 

Félagslífsfulltrúar. Þeir gegna mikilvægu hlutverki bæði varðandi val á 

uppákomum, fræðslu og sem fyrirmyndir.  

Foreldraráð. Eru orðin víða virk en flest nýleg þannig að það þarf að hlúa að þeim.  

Forvarnadagar einu sinni á önn eða einu sinni á ári. 

Forvarnaáætlun. Forvarnafulltrúi er framkvæmdaaðili við útfærslu 

forvarnaáætlunar. 

Forvarnavika einu sinni á skólaári. 

Fræðsla annarra. Hluti af starfi forvarnafulltrúa er að skipuleggja fræðslu og fundi 

sem utanaðkomandi aðilar veita.  

Gleði- og fræðsludagur. Uppákomur yfirleitt með fjölbreyttri fræðslu. 

Heimasíður. Þær geta gegnt hlutverki upplýsingabanka og miðlunar til nemenda, 

foreldra og milli skóla.  

Jafningjafræðsla, festu í samstarfi við fulltrúa JF. 

Lífleikni og námsráðgjöf. Samstarf við lífsleiknikennara og námsráðgjafa er 

nauðsynlegur hlekkur í starfi forvarnafulltrúa, fara inn í lífsleiknitíma með 

kynningu á forvarnastarfinu, fræðslu o.fl. 
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Lögregla. Ýmis verkefni geta unnist með lögreglu, t.d. notkun fíkniefnahunda, 

grenndargæslu o.fl.  

Nemendaverndarráð. Slík ráð geta tekið fyrir málalfokka eins og eineltismál. 

Reglur og eftirfylgni. Nauðsynleg er að búa til samræmdar reglur og eftirlit sem 

nemendum er gert að fyglja. Þetta þarf að vinnast í samvinnu við skólastjórnendur. 

Samvinna forvarnafulltrúa. Hefur verið að aukast en má efla enn frekar. 

Sálgæsla. Hefur að gera með stuðning sérstaklega við nemendur sem koma úr 

áföllum.  

Skólastefna. Að tengja farvarnir við skólanámskrá og faggreinar. 

Sveitarfélög. Með samstarfi við sveitarfélögin má efla stuðning við ungmenni og 

forvarnir í bæjar-/sveitarfélaginu.  

Tóbaksvarnir. Þær má efla í ljósi þess að enn eru reykingar almennar innan sumra 

hópa og leyfar á sumum skólalóðum.  

 

6.2 Verkefni sem geta verið samstarfsverkefni 

Hér að neðan er að finna töflu sem geymir yfirlit yfir þau verkefni sem forvarnafulltrúar geta 

unnið að saman. Þetta geta verið málaflokkar eða einstök verkefni. Markmið er að skilgreina 

fleiri þætti í forvarnastarfinu sem framhaldsskólarnir geta unnið að saman. 

Áfengislausar skemmtanir. Allir skólar geta komið sér saman um hvernig ætti að 

útfæra áfengislausar skemmtanir.  

Foreldrakvöld. Skólar gætu sammælst um að halda foreldrakvöld þar sem fjallað er 

um þá þætti forvarna sem mest eru í umræðunni hverju sinni.  

Foreldrar. Það má reyna að viðhafa sambærilega nálgun gagnvart foreldrum; 

hvetja þá til ábyrgðar, virkja þá í gæslu á dansleiki, upplýsa þá með því að senda 

tölvupóst með upplýsingum t.d. um skemmtanir sem eru EKKI á vegum skóla, 

hvetja þá til að sækja unglingana á skemmtanirnar o.fl. 

Forvarnadagar. Þeir geta verið skipulagðir í samvinnu forvarnafulltrúa og haldnir á 

sama tíma. Ef til vill er hægt að búa til sameiginlegt kynningarátak.  
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Forvarnafundir- Haust / Vor. Forvarnafulltrúar þurfa að hafa tækifæri til að hittast, 

skiptast á skoðunum og móta samvinnu sína. Slíkir fundir þurfa að eiga sér stað 

bæði haust og vetur/vor. 

Handleiðsla fyrir forvarnafulltrúa/ fast einu sinni á skólaári 

Heimasíða. Sameiginlegur vefur forvarnamála gæti eflt samstarf og samþættingu 

hluta eins og reglur og eftirfylgni við brotum á þeim, upplýsingar um félagslíf 

skólans, tilmæli til foreldra o.fl.  

Samræma reglur, viðurlög og eftirfylgni. Í dag eru ekki til samræmdar reglur fyrir 

skólana að fylgja. Það yrði mikill kostur og ljós ávinningur af slíkri samræmingu.  

Tóbaksvarnir. Þær geta verið sameiginlegar öllum skólum, t.d. með námskeiðum 

og reglum.  

Tækjabanki. Hver skóli hefur ekki efni á að eignast öll þau tæki og tól (t.d. 

áfengismæla) sem gagnast geta í forvarnastarfinu. En möguleiki á útfærslu er að 

sameinast um tækjabanka sem lánar út.  

Viðbragðsáætlanir. Þurfa að liggja fyrir í hverjum skóla og geta verið samræmdar 

að hluta til.  Hér er kveðið á um hvernig á að bregðast við þegar upp kemur t.d.  

fíkniefnaneysla, -sala innan skólans. 

Þemu / átaksverkefni. Vinna má sameiginlega að þemum eða átaksverkefnum á 

landsvísu. Átök mætti hugsa sér „heilsueflandi skólar“, hvernig tekið er á móti 

nýbúum, geðrækt og fleira.  

  

6.3 Sértæk verkefni 

Taflan að neðan geymir þau verkefni sem nauðsynlegt er að hver forvarnafulltrúi vinni að, en 

þar sem aðstæður framhaldsskólanna eru ólíkar þarf að útfæra þau á mismunandi hátt.   

Dansleikir. Á landsbyggð eru þeir ekki aðeins á fimmtudögum eins og tíðkast 

mikið á höfuðborgarsvæðinu. 

Foreldrasamstarf. Það kann að vera ólíkt eftir því hvers kyns nálægð er við 

samfélagið á hverjum stað. Aðrar áherslur eru í litlum nærsamfélögum en á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Heimvist. Sumir skólar hafa heimavist og þar er því annars konar eftirlit í gangi 

með t.d. neyslu og umgengni. Sólarhrings gæsla og ábyrgð. 

Matsala. Aðstaða skólanna er ólík og því misauðvelt að koma við neyslustýringu í 

átt til aukinnar hollustu. 

Þemadagar og námskeið. Bragur, nemendahópur og ástand innan skóla getur verið 

ólíkt og því eðlilegt að ekki sé um sömu áherslur í starfi að ræða hjá öllum skólum.  
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7 Tímalína skólaárs 

Hér að neðan er að finna tímalínu sem nær yfir skólaárið. Skólaárinu er skipt eftir önnum í 

fyrri hluta  sem er tímabilið ágúst – desember og seinni hluta  sem er vorönnin eða tímabilið 

janúar – júlí. Tímalínan geymir yfirlit yfir verkefni sem hefðbundið er að vinna á ákveðnum 

tíma skólaársins. Með yfirliti sem þessu er forvarnafulltrúum gert auðveldar fyrir að 

samþætta aðgerðir sínar milli skóla og hafa yfirlit yfir forgangsröðum og áherslur í starfi sínu 

frá ári til árs. 

7.1 Áherslur / aðgerðir á fyrri hluta skólaársárs (ágúst – desember) 

 

TÍMI VERKEFNI 

ÁGÚST Halda foreldrafund með foreldrum nýnema þar sem forvarnastarfið er 

kynnt, ráðleggingar, upplýsingamiðlun og tilmæli til foreldra. 

 

Foreldrafélag. Tenging við það er hluti af fræðslu til foreldra og 

samvinnu við þá. 

 

Línur lagðar fyrir starfið á haustönn / á árinu. 

Senda upplýsingar til foreldra (þ.á.m.t. dagatal) um viðburði á vegum 

skólans. 

Funda með nemendaráði. 

Veita kennurum fræðslu í upphafi skólaárs. 

Funda með forvarnateymi. 

Kynna útgefið efni svo og það sem er á vefnum. 

Kynna fyrir nemendum reglur og eftirfylgni með þeim svo og 

viðurlög við brotum. 

 

Horfa sérstaklega á nýnema við upphaf skólaárs.  
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TÍMI VERKEFNI 

SEPTEMBER Busavígsla. 

Busaball. 

Kynning á forvörnum í lífsleiknitímum. 

Forvarnateymi komið saman. 

Tenging við foreldrafélag unnin. 

Fundur með foreldraráði haldinn. 

OKTÓBER Uppfæra heimasíður forvarnamála. 

 

Haustfundur FRÆ fyrir forvarnafulltrúa. 

NÓVEMBER Söngkeppni . 

Skóladansleikur. 

DESEMBER Jólaball og úrvinnsla. 

Fundur með nærsamfélaginu. 

 

Línur lagðar fyri starfið á vorönn. 
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7.2 Áherslur / aðgerðir á seinni hluta skólaárs (janúar – júlí)  

TÍMI VERKEFNI 

JANÚAR Áfangaskólar. Þeir hafa sömu verkefni og í ágúst. 

Undirbúningur forvarnardags og forvarnarviku. 

Forvarnastarfið skipulagt, áherslur fundnar gagnvart 

nemendum, starfsmönnum og foreldrum. 

Samstarf við ytri hagsmunaaðila skipulagt, t.d. heilsugæslu, 

kirkju, íþróttahreyfingu o.fl.. 

FEBRÚAR Árshátíð undirbúin og framkvæmd. 

Forvarnarmánuður (fræðsla, kynningar o.fl., eru 

„þemadagar“ þar sem skóli velur sér þema). 

Þemadagar. 

MARS Söngvakeppni. Forvarnafulltrúar þurfa að samræma (t.d. 

dagsetning). 

Söngvakeppnin. 

Vorfundur FRÆ. 

Sýnileiki forvarna. Huga að heimasíðum og öðru opinberu 

efni.  

APRIL Dimmitering. 

Skýrslugerð um forvarnamál (til SHJ og AE) og kynning á 

kennarafundi. 

Gera forvarnastefnu skólanna mikilvæga. 

Skipuleggja hasshund næsta skólaárs. 

MAÍ Fundur með nýju nemendafélagi um reglur og vinnubrögð. 

Skipuleggja forvarnastarfið fyrir næsta skólaár. 
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8 Upplýsingar og hugmyndir fyrir forvarnafulltrúa 

Í þessum kafla eru ýmsar upplýsingar og hugmyndir sem geta gagnast forvarnafulltrúum í 

starfi. Hluti af efninu er sett upp þannig að hver skóli getur unnið sín markmið og stefnu inn í 

textann.  
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8.1  Forvarnir í ... -markmið og framkvæmd  

Eftirfarandi er sett fram sem hugmynd/tillaga að forvarnastefnu framhaldsskóla. 

I. Markmið 

Nafn skóla ... 

...vill með forvarnastarfi sínu stuðla að heilbrigðum lífsvenjum, jákvæðri lífssýn, sterkri 

sjálfsmynd, félagsþroska, sjálfsaga og sjálfsvirðingu nemenda sinna. 

...vill með virku forvarnastarfi stuðla að vellíðan og öryggi nemenda sinna í skólanum, 

árangri í námi og þroskandi undirbúningi fyrir líf og störf í framtíðinni. 

...vill leitast við að koma í veg fyrir neyslu nemenda á hvers kyns ávana- og fíkniefnum og 

vinna gegn áráttu- og áhættuhegðun  

 

II. Fyrirkomulag, ábyrgð og stjórnun 

Nafn skóla ... vill stuðla að og efla forvarnir innan skólans með því að:: 

• Vinna samkvæmt skriflegri forvarnastefnu þar sem fram koma markmið skólans í 

forvörnum. Stefnan sé endurskoðuð og uppfærð á tveggja ára fresti. 

• Setja sér forvarnaáætlun þar sem fram komi hvernig vinna skuli að forvörnum 

innan skólans. Forvarnaáætlun er uppfærð árlega og þá er tekið mið af nýjustu 

rannsóknir á sviði forvarna. 

• Starfrækja forvarnateymi sem fundar reglulega yfir skólaárið og annast 

endurskoðun forvarnastefnu og forvarnaáætlunar skólans. Skólastjórnendur skipa 

forvarnateymi skólans og setja því nánari starfsreglur. 

• Hafa starfandi forvarnafulltrúa sem ber ábyrgð á framkvæmd forvarnaáætlunar og 

skipuleggur forvarnastarfi skólans. Skólastjórnendur bera ábyrgð á því að við 

skólann sé starfi forvarnafulltrúi og skipað sé í forvarnateymi.  Forvarnafulltrúi 
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starfar samkvæmt starfslýsingu sem unnin er af forvarnafulltrúa og forvarnateymi og 

samþykkt af skólastjórnendum.  

• Viðmið varðandi starfshlutfall forvarnafulltrúa sé 10% starfshlutfall fyrir hverja 100 

nemendur í fullu námi. 

• Forvarnir séu hluti af reglubundnu skólastarfi, félagsstarfi og skólabrag.  

• Forvarnastarf skólans sé áberandi og upplýsingar um það aðgengilegar, m.a. á 

vefsíðu skólans. 

 

III. Forvarnaáætlun: Helstu áherslur og framkvæmd 

Skólastarf og skólabragur 

• Skólinn vill stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum og jákvæðri lífssýn nemenda sinna 

og vinna gegn sjálfseyðandi hegðun. 

• Forvarnir, markmið þeirra og framkvæmd, eru hluti af reglubundnu starfi skólans en 

árangur byggist á að þær njóti viðurkenningar, virðingar og stuðnings allra sem að 

skólanum koma.  

• Kennarar og annað starfsfólk skólans skulu taka mið af forvarnastefnunni í daglegu 

starfi og samskiptum við nemendur. 

• Í öllum námsáföngum skólans er leitast við að styrkja jákvæða sjálfsmynd nemenda, 

sjálfstraust og ábyrgð, m.a. með hvatningu og viðurkenningu fyrir vel unnin verk. 

Einnig er lögð áhersla á flétta margskonar áherslur um heilbrigt líferni inn í 

námsgreinar svo sem unnt er hverju sinni. 

• Skólinn stuðlar að forvarnafræðslu fyrir nemendur, starfsfólk skólans og einnig 

foreldra/forráðamenn nemenda.  

• Í skólareglum eru skýr viðmið og reglur um almenna umgengni og hegðun nemenda 

í skólanum og skólatengdu starfi. Þar komi fram hver viðurlög eru við brotum á 

þessum reglum. 
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Tómstundir og félagslíf 

• Stjórn nemendafélagsins vinni markvisst samkvæmt forvarnaáherslum skólans í 

góðu samstarfi við félagslífs- og forvarnafulltrúa og forvarnateymi. Æskilegt er að 

stjórn nemendafélags tilnefni fulltrúa úr sínum röðum sem hvetja nemendur til ýmiss 

konar forvarnastarfs s.s. ,,edrú” hreyfinga o.fl. 

• Félagslíf nemenda, s.s. viðburðir á vegum skólans og nemendafélags, skulu 

einkennast af heilbrigðum lífsháttum og miða að því að efla félagsþroska nemenda. 

Lögð er áhersla á að nemendur stundi heilbrigt og skapandi félagslíf. 

• Tómstundastarf, skemmtanalíf og viðburðir án vímuefna er sérstaklega styrkt í sessi, 

m.a. með því að skólinn gengst fyrir árlegum uppákomum, s.s. danskennslu og 

vímulausum skemmtikvöldum innan skólans ef hægt. 

• Skólinn veitir áhugasömum nemendum, sem vilja vinna að forvörnum svigrúm til 

þess innan félagslífsins og ákveðinna námsgreina. Kennurum er heimilt í samráði 

við skólameistara að meta störf þessi til eininga. 

Áhættu- og fíknihegðun: Tóbaks, áfengis- og vímuefnanotkun 

• Skólinn setur sér það markmiði að koma í veg fyrir nemendur þrói með sér áráttu- og 

fíknihegðun, s.s. tóbaksnotkun, áfengisdrykkju og neyslu annarra fíkniefna, tölvu-, 

spilafíkn o.fl. 

• Nemendur fá sérstaka fræðslu um skaðsemi fíknar; reykinga og neyslu áfengis og 

annarra vímuefna á fyrstu tveimur árum sínum í skólanum. Tryggt sé að fræðslan nái 

til allra nemenda og leitast er við að flétta hana inn í námsgreinar. Auk þess er hvatt 

til umræðu um forvarnir og heilbrigðan lífsstíl. 

• Skólinn leitast við að bjóða upp á námskeið eða ráðgjöf fyrir þá sem vilja hætta að 

reykja t.d. í samráði við Lýðheilsustöð eða aðra sem geta lagt slíku lið. 

• Nemendum og starfsfólki skólans er óheimilt að neyta eða vera undir áhrifum 

áfengis eða annarra vímuefna í skólanum og á lóð hans. Sama gildir um allt húsnæði 

á vegum skólans, samkomur og ferðalög nemenda á vegum skólans.  
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• Nemendur sem verða uppvísir að því að koma undir áhrifum áfengis eða annarra 

fíkniefna í skólann, eða skólatengd viðfangsefni séu kallaðir í viðtal til skólameistara 

eða annars fulltrúa skólans sem grípur til viðeigandi aðgerða í samræmi við 

aðgerðaáætlun skólans.  Sé nemandi undir 18 ára aldri eru foreldrar settir inn í málið.  

Sé um ítrekað brot að ræða eða sölu ólöglegra vímugjafa getur skólinn vikið 

nemanda úr skóla eða hvatt hann til að leita sér meðferðar.  Skólinn vísar málum til 

lögreglu, félagsmálayfirvalda eða barnaverndaryfirvalda ef eru forsendur til þess. 

• Öll notkun tóbaks er bönnuð í skólanum, á skólalóð og skemmtunum á vegum 

skólans. 

• Óheimilt er að hvetja til neyslu tóbaks, áfengis eða annarra vímuefna innan skólans, 

s.s. með auglýsingum eða kynningum vínveitingastaða. 

Hreyfing og mataræði 

Sjá http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namsskipan_ithrottir_frhsk_2007.pdf  

• Skólinn vill efla líkams- og heilsurækt meðal nemenda og vekja hjá þeim áhuga á 

reglubundinni iðkun íþrótta og heilsuræktar.  

• Skólinn vill leggja sitt af mörkum til þess að nemendur fræðist á markvissan hátt um 

líkams- og heilsuvernd og geti ræktað líkama sinn sér til heilsubótar og ánægju til 

æviloka.  

Nemendur í áhættu, íhlutun og ráðgjöf 

• Skólinn gerir áætlun um viðbrögð til að aðstoða ungmenni sem geta talist í áhættu 

varðandi neyslu vímuefna, brotthvarf úr námi að þróa með sér fíknihegðun og fleira. 

Til dæmis með því að stofna stuðningshópa fyrir nemendur eða stofna til annars 

konar tengsla og stuðnings við þá, skilgreina tilvísunaraðila innan og utan skólans 

þegar íhlutunar er þörf o.fl.  

• Skólinn leggur áherslu á að beita áhrifum sínum og möguleikum til þess að hafa 

áhrif á óheillavænlega þróun í áfengis- og fíkniefnaneyslu nemenda eins snemma og 

auðið er.  

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namsskipan_ithrottir_frhsk_2007.pdf
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• Leiki grunur á að nemandi eigi við vímuefnavanda að stríða skal koma ábendingu til 

forvarnafulltrúa sem kannar réttmæti hennar og fylgir málinu eftir ef þörf er á í 

samvinnu við skólayfirvöld. 

• Nemendur hafi ávallt aðgang að upplýsingum t.d. í gegnum heimasíðu skólans um 

ráðgjöf vegna áhættuhegðunar og hvernig bregðast skuli við hafi þeir áhyggjur af 

vímuefnaneyslu sinni eða annarra. 

• Allir starfsmenn fái fræðslu í að þekkja einkenni, sem nemendur í vanda bera oft 

með sér. Ábendingum og upplýsingum um áfengis- og vímuefnaneyslu nemenda 

skal komið til forvarnafulltrúa. Unnið er að málum þessara nemenda samkvæmt 

sérstakri aðgerðar- og stuðningsáætlun. Í áætluninni eru skilgreindir tilvísunaraðilar 

innan og utan skólans og tengsl við þá, s.s.námsráðgjafa, almenna heilsugæslu, 

sálgæslu og áfallahjálp (prests, djákna), sálfræðing, meðferðaraðila. 

• Nemandi sem kemur aftur í skólann eftir að hafa verið tímabundið fjarverandi vegna 

áfengis- eða vímuefnameðferðar fær stuðning og eftirfylgd hjá forvarnafulltrúa 

og/eða námsráðgjafa skólans. 

Samstarf við foreldra – foreldrafélög 

• Skólinn leggur áherslu á gott samstarf við foreldra/forráðamenn nemenda og vill 

virkja þá til þátttöku um málefni skólans, s.s.með virku foreldrafélagi. 

• Skólinn stendur fyrir umræðu og fræðslu til foreldra um forvarnir skólans. 

• Skólinn miðlar nýjustu rannsóknarniðurstöðum um líðan ungmenna á svæðinu til 

foreldra ásamt lykilatriðum í uppeldi til ábyrgðar, viðbrögðum við 

samskiptaerfiðleikum, hvert hægt sé að leita ef upp kemur grunur um 

vímuefnaneyslu o.fl. 

Skólareglur - skýr viðmið –– viðurlög 

Í lögum um framhaldsskóla er kveðið á um að í skólanámskrá hvers skóla skuli vera reglur 

þar sem gerð er grein fyrir réttindum og skyldum nemenda. Í skólareglunum eru ýmis ákvæði 

sem varða forvarnastefnu skólans, s.s. um hegðun og umgengni. Skólareglur (nafn skóla) er 

að finna hér (hér kæmi tengill á skólareglurnar). 
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8.2 Starfslýsing forvarnafulltrúa -til viðmiðunar 

Forvarnafulltrúi nafn skólans... 

Forvarnafulltrúi nefns skólans er: 

Nafn: 

Netfang: 

Viðtalstímar (hvenær, hvar). 

 

Forvarnafulltrúi... 

• Er í forsvari fyrir stefnumörkun og framkvæmd forvarna í skólanum; stýrir vinnu 

forvarnateymis; sér um samstarf aðila innan skólans og hefur frumkvæði að 

nýjungum og nýsköpun í forvörnum innan skólans. 

• Stuðlar að því að forvarnir í víðtækum skilningi séu hluti af daglegu starfi skólans, 

m.a. með kynningu á stefnu skólans í forvörnum fyrir starfsmenn hans. 

Forvarnafulltrúi annast fræðslu og ráðgjöf til kennara með það að markmiði að koma 

forvörnum inn í sem flestar námsgreinar. 

• Er fulltrúi skólans út á við í málum og samstarfi sem varða forvarnir. 

• Kynnir  nemendum og foreldrum/forráðamönnum þeirra forvarnastefnu skólans 

þegar þeir hefja nám við skólann og ber ábyrgð á að hún sé birt í skólanámskrá og á 

vefsíðu skólans. Á vefsíðunni séu m.a. upplýsingar um úrræði fyrir nemendur í 

vanda, verkun vímugjafa, tómstundir og hvatning til jákvæðs lífsstíls. 

• Stendur fyrir umræðu um forvarnir; beitir sér fyrir fræðslu sem tengist forvörnum 

fyrir nemendur og foreldra/forráðamanna þeirra og stuðlar að samstarfi foreldra og 

samstarfi skóla og foreldra um forvarnir. 

• Stuðlar að fjölbreyttu félagslífi nemenda og starfar með nemendafélagi að skipulagi 

heilbrigðs félagslífs og skemmtanahalds.  

Forvarnafulltrúi starfar að öðru leyti samkvæmt nánari ákvörðun skólameistara. 
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8.3 Forvarnateymi 

Skólameistari skipar forvarnateymi skólans og setur því starfsreglur. Forvarnateymið er 

forvarnafulltrúa til aðstoðar og ráðgjafar og leiðir hann starf teymisins.  

Forvarnateymið skipa.......... 

Forvarnateymið annast mótun forvarnastefnu skólans og gerð forvarnaáætlunar. (Hvernig 

öðlast stefnan gildi?) Stefnan skal endurskoðuð og uppfærð á tveggja ára fresti. 

Forvarnaáætlun er uppfærð árlega og skal endurspegla nýjustu rannsóknir á sviði forvarna. 

Við mótun forvarnastefnunnar ber að taka mið af því að forvarnir séu hluti af reglubundnu 

skólastarfi, félagsstarfi og skólabrag.  
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8.4 Foreldrasamstarf 

Aukinn áhugi, ábyrgð og áhrif foreldra á skólastarfið og jákvæð viðhorf til námsins og 

skólagöngunnar getur skipt sköpum fyrir námsárangur og almenna velferð nemenda. 

Öflugt foreldrastarf og foreldrasamstarf er því mikilvægur bakhjarl forvarnastarfs 

framhaldsskóla. Íandbók foreldraráða framhaldsskóla, sem  Heimili og skóli – 

landssamtök foreldra hafa tekið saman er að finna ýmsar upplýsingar um foreldraráð 

framhaldsskóla auk hugmynda fyrir foreldrastarfið. 

Foreldraráð í framhaldsskólum eru nú lögbundin samkvæmt 50. gr. laga nr. 92/2008. „Við 

hvern framhaldsskóla skal starfa foreldraráð. Skólameistari boðar til stofnfundar þess. 

Hlutverk foreldraráðs er að styðja við skólastarfið, huga að hagsmunamálum nemenda og í 

samstarfi við skólann efla samstarf foreldra og forráðamanna ólögráða nemenda við skólann. 

Félagsmenn geta verið foreldrar nemenda við skólann. Kjósa skal í stjórn ráðsins á aðalfundi 

þess. Foreldraráð tilnefnir einn áheyrnarfulltrúa í skólanefnd. Foreldraráð setur sér 

starfsreglur.“ 

Foreldraráð eru talin mikilvægur tengill milli skólans og forráðamanna ólögráða 

nemenda. Sem dæmi um markmið slíks ráðs eru: 

Að vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra/forráðamanna.   

Að stuðla að aukinni vitund foreldra/forráðamanna um forsjárskyldur sínar og þekkingu 

þeirra á réttindum og skyldum sínum og barna þeirra.  

Að vera bakhjarl skólans og auka áhrif foreldra/forráðamanna sem hagsmunahóps um 

bættan hag og stöðu skólans.  

Að hvetja til aukins stuðnings, aðhalds og hvatningar foreldra/forráðamanna við börn sín 

og nám þeirra.  

Að koma á og tryggja öflugt og gott samstarf foreldra/forráðamanna, nemenda og 

starfsfólks skólans.  

 Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á www.heimiliogskoli.is 

Rannsóknir sýna að samskipti foreldra og skóla hefur jákvæð áhrif á skólastarf.  Ávinningur 

samstarfs er meðal annars: 

http://www.heimiliogskoli.is/
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• Betri líðan barna í skólanum 

• Aukinn áhugi og bættur námsárangur 

• Aukið sjálfstraust nemenda 

• Betri ástundun og minna brottfall 

• Jákvæðara viðhorf foreldra og nemenda til skólans 

• Margvíslegar forvarnir 

 

UM HEIMILI OG SKÓLA 

Heimili og skóli – landssamtök foreldra eru frjáls félagasamtök sem hafa það að 

meginmarkmiði að efla foreldra og fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og veita þeim 

stuðning og hvatningu til virkrar þátttöku í skólasamfélaginu. 

Landssamtökin starfa fyrir foreldra í leik-, grunn-  og framhaldsskólum, foreldra í 

trúnaðarstörfum, í stjórnun foreldraráða, skólaráða og foreldrafélaga, bekkjarfulltrúa, 

fulltrúar foreldra í fræðslunefndum sveitarfélaga, skólastjórnendur, sveitarfélög og ráðuneyti. 

Samtökin byggja einkum starfsemi sína á tekjum sem fást með árlegu félagsgjaldi 

félagsmanna, skóla og stofnana.  



HANDBÓK FORVARNAFULLTRÚA 

 46 

8.5 Viðbrögð framhaldsskóla - tillögur 

Rannsóknir leiða í ljós sterk tengsla á milli byrjunaraldurs áfengis- og vímuefnaneyslu og 

vanda vegna neyslu þessara efna. Því fyrr sem neysla hefst þeim mun meiri líkur eru á 

vanda, bæði í bráð og lengd. Með þessa mikilvægu staðreynd að leiðarljósi leggur skólinn 

áherslu á að nemendur neyti hvorki áfengis né annarra vímuefna. 

FreD goes Net er samstarfsverkefni ýmissa aðila sem Evrópusambandið styrkir. Hér á landi 

standa SÁÁ og Lýðheilsustöð að verkefninu. Verkefnið er ætlað ungu fólki á aldrinum 14-21 

árs sem er í hættu eða á byrjunarstigi vímuefnaneyslu. Markmið verkefnisins er að hvetja 

ungt fólk til þess að hugsa á gagnrýninn hátt um neyslu sína og koma í veg fyrir vanda vegna 

áfengis- og vímuefnaneyslu.  

Nemandi sem vísað er í FreD goes Net verkefnið tekur þátt í átta klukkustunda námskeiði á 

vegum SÁÁ. 

Fyrir námskeið fær nemandinn viðtal ásamt foreldrum/forráðamönnum við ráðgjafa frá SÁÁ. 

Námskeiðið, sem er alls átta klukkustundir, er í formi hópastarfs (5-12 nemendur í hverjum 

hópi). Þar er m.a. fjallað um áhrif og áhættu ýmissa vímuefna; lagalegar hliðar 

vímuefnaneyslu; sjálfsmat og hvernig neysla getur skaðað og leiðir til þess að draga úr eða 

hætta neyslu. Alger trúnaður ríkir um hverjir sækja námskeiðin og það sem þar fer fram. Í 

námskeiðslok er veitt viðurkenning fyrir að hafa lokið námskeiðinu. Skólinn getur ef svo ber 

undir gert slíka staðfestingu að skilyrði fyrir áframhaldandi skólasókn. 

Í forvarnastefnu skólans og skólareglum er kveðið á um að nemendum sé óheimilt að vera 

undir áhrifum áfengis og annarra vímuefna og á skemmtunum sem haldnar eru í nafni 

skólans. Í anda forvarnastefnu skólans vill skólinn bregðast fljótt við vísbendingum og/eða 

grun um áfengisneyslu nemenda og rjúfa þannig strax hugsanlega þróun neyslu og eða 

misnotkunar. Með því að taka strax á málum með markvissum hætti vill skólinn tala skýrt 

um hve alvarlegum augum hann lítur þessi mál. Verði nemandi uppvís að brotum gegn 

ofangreindum reglum skólans er farið með mál hans sem hér segir: 

1. Verði nemandi uppvís að neyslu áfengis- eða annarra vímuefna, hvort sem er á 

starfstíma skólans eða í tengslum við skemmtanir og félags- og tómstundastarf 

skólans eða annarra framhaldsskóla er hann boðaður til fundar við skólameistara eða 

annan fulltrúa skólans.  
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a. Á þeim fundi er lagt mat á alvöru málsins, viðbrögð skólans kynnt og kannað 

hvort nemandinn sé reiðubúinn til þess að lýsa því yfir að atvikið endurtaki sig ekki, 

eða hvort tilefni er til þess að aðhafast frekar í málinu.  

 

b. Ef nemandi er reiðubúinn að staðfesta að um einstakt atvik sé að ræða og undirrita 

yfirlýsingu þar um, og að atvikið endurtaki sig ekki, koma foreldrar/forráðamenn og 

nemandi saman á fund skólameistara til þess og ekki er frekar aðhafst í málinu.  

 

2. Ef fulltrúi skólans/skólameistari telur að viðkomandi atvik sé ekki einstakt er því 

vísað til FreD goes Net samstarfsverkefnisins. Hið sama er gert ef nemandi verður 

endurtekið uppvís að áfengis- og vímuefnaneyslu í tengslum við skólastarfið þrátt 

fyrir undirritaða yfirlýsingu um annað.  

a. Nemanda er þá afhent bréf til foreldra/forráðamanna um atvikið og þá ákvörðun 

skólans að vísa því til FreD goes Net. 

b. Skrifstofa skólans fylgir bréfinu eftir með því að hringja í foreldra/forráðamenn 

innan þriggja daga frá viðtali. 

c. Skólinn sendir FreD goes Net upplýsingar/bréf innan sama tíma þar sem fram 

kemur að viðkomandi nemanda/nemendum hafi verið vísað í verkefnið. 

d. Fulltrúi FreD goes Net sendir skólanum staðfestingu þegar nemandi hefur sett sig 

í samband við verkefnið. 

e. Skólinn/forvarnafulltrúi fylgir eftir málum nemenda sem ekki sinna óskum 

skólans um þátttöku á verkefninu.  

e. Nemanda sem verður uppvís að áfengis- og vímuefnaneyslu, óháð því hvernig 

annars er farið með málið, er óheimilt að sækja næsta ball á vegum skólans. Skólinn 

áskilur sér rétt til þess að láta nemanda blása í áfengismæli á fyrsta balli sem hann 

sækir eftir að banninu lýkur.  
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8.6 Tóbaksvarnir í framhaldsskólum 
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8.7 Heilsueflandi framhaldsskóli 

 

 

 

 

 
- árangursrík og hagkvæm leið til árangurs 

Héðinn Svarfdal Björnsson  

verkefnisstjóri fræðslumála, Lýðheilsustöð 

 

 

 

Í sögulegu samhengi hefur skólaumhverfið þótt tilvalinn vettvangur til að hafa áhrif á heilsu 

ungs fólks með heilsueflingu og forvörnum ýmis 

konar. Árangurinn af því starfi hefur ekki staðið 

á sér og koma íslensk börn almennt ákaflega vel 

út í alþjóðlegum samanburði þegar áfengis-, 

tóbaks- og vímuefnaneyslu er könnuð. En þessi 

glæsilegi árangur sem náðst hefur í 

grunnskólunum glatast að einhverju leyti á 

tiltölulega skömmum tíma þegar börn fara í 

framhaldsskóla, sbr. niðurstöður frá 

Rannsóknum og greiningu (sjá mynd 1). Þar er 

auðvitað ekki við neinn að sakast, heldur er um 

að ræða menningu og brag sem tekur tíma að 

hrófla við. Það eru jú ekki mörg ár síðan börn 

töldust fullorðin við 16 ára aldur. 

 

Áherslur í heilsuefling og forvörnum hafa þróast í áranna rás. Reynsla og rannsóknir hafa 

smám saman fært okkur frá innrætingu yfir í upplýsingagjöf, þaðan yfir í sjálfsstyrkingu og 

svo loks yfir í heildrænni og almennari nálgun. En samantektir á rannsóknum frá ýmsum 

þjóðum sýna okkur nú að forvarnir sem virka best eru þær sem nýta sér heildræna nálgun, 

sbr. hugmyndafræði Heilsueflandi skóla.  

 

Meðal þeirra sem sinna heilsueflingu hefur verið vaxandi skilningur á því að nauðsynlegt sé 

fyrir skólasamfélagið að stofna til nýrra og fjölþættari tengsla, og jafnframt milli ólíkra 

faghópa, til að takast á við félagsleg og fjárhagsleg  mál sem lúta að heilsufari. Skólarnir 

þurfa að setja sér stefnu í heilsueflingarmálum þannig að kennarar, foreldrar, nemendur og 

aðrir sem taka þátt í skólastarfinu hafi í höndum traustar leiðbeiningar og geti gripið til 

aðgerða í heilsueflingarmálum. Slík stefna getur orðið til þess að skólarnir ráði betur við 

ýmis heilsu- og félagsleg málefni, efli námsgetu nemenda og bæti skólastarfið í heild sinni. 

Rannsóknir benda til að þegar skólum tekst vel til við að setja sér stefnu og 

framkvæmdaáætlun í heilsueflingarmálum geti það átt verulegan þátt í lífi og starfi alls ungs 

fólks sem nemur og hrærist innan skólanna, sem og starfsfólksins.  
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Heilsuefling og forvarnir í framhaldsskólum (HoFF) er samstarfsverkefni Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, Heilbrigðisráðuneytisins, Lýðheilsustöðvar, Sambands 

íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Hagsmunaráðs íslenskra framhaldsskólanema (HÍF). 

Undir formerkjum HoFF er verið að þróa verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli þar sem 

m.a. verður leitast við að samtvinna stefnu og starfsemi Heilsueflandi framhaldsskóla öðru 

íþrótta-, forvarna-, heilbrigðis- og menntastarfi í samfélaginu. Samhliða verður unnið að því 

að efla tengsl við foreldra og grenndarsamfélagið. 

 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði verður fyrsti framhaldsskólinn á Íslandi sem tekur þátt í 

þessu nýja þróunarverkefni á komandi vetri og mun reynslan sem þar fæst nýtast öðrum 

áhugasömum skólum í framtíðinni. Könnun á viðhorfum og hegðun nemenda í byrjun 

skólaárs er til grundvallar í árangursmati, en fyrsta skrefið í stefnumótun skólans er þróun 

gátlista, markmiða, aðgerðaráætlunar og tengslanets. Aðaláhersla vetrarins 2009/2010 verður 

á næringu, en Lýðheilsustöð er að útbúa handbók um næringu sérstaklega fyrir 

framhaldsskóla. Jafnhliða verður ýmis önnur vinna í gangi. 

 

 
 

Framhaldsskólar geta valið sér á hvaða svið, þ.e. hreyfingu, geðrækt, næringu eða lífsstíl, 

þeir vilja leggja áherslu á tilteknu ári, en sviðin eru jafn mörg og námsár flestra nemenda í 

framhaldsskóla. Þegar framhaldsskóli hefur markað sér heilsueflingarstefnu og uppfyllt 

ákveðnar kröfur getur hann öðlast viðurkenningu um að hann sé Heilsueflandi 

framhaldsskóli. Slík viðurkenning gæti væntanlega nýst nemendum og foreldrum í vali á 

framhaldsskóla, þar sem henni fylgir ákveðin trygging fyrir því að skólinn bjóði upp jákvætt 

og heilsusamlegt umhverfi. Rannsóknir sýna að slíkt umhverfi bætir líðan nemenda, stuðlar 

að bættum námsárangri og dregur úr brottfalli. Það er því 

vonin að sem flestir framhaldsskólar marki sér þá stefnu að 

verða Heilsueflandi framhaldsskólar í framtíðinni. 

 

Til að fá nánari upplýsingar um Heilsueflandi 

framhaldsskóla verkefnið má hafa samband við Héðin 

Svarfdal Björnsson (s. 5800900 eða 

hedinn@lydheilsustod.is). 

 

 

mailto:hedinn@lydheilsustod.is
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8.8 Jafningjafræðslan 

Vefsíða: http://www.totalradgjof.is/jafningjafraedslan//  

Mikil umræða varð um fíkniefnamál haustið 1995 þegar E-pillan kom eins og sprengja inn á 

fíkniefnamarkaðinn íslenska og mikil umræða varð um ástandið í fjölmiðlum. Upp úr þessari 

umræðu varð Jafningjafræðsla framhaldsskólanema til. 

Haustið 1995 sátu tveir fulltrúar Félags framhaldsskólanema námskeið í Danmörku um 

svokallaða jafningafræðslu í forvarnastarfi meðal ungs fólks. Áhugi hafði þá vaknað innan 

stjórnar FF að hefja forvarnastarf í skólum en á sama tíma var forvarnahópur á vegum 

menntamálaráðuneytisins að vinna að tillögum að forvarnaverkefnum í framhaldsskólum. 

Aðalfundur FF, sem haldinn var á Akureyri í október 1995, samþykkti að hefja undirbúning 

að forvarnastarfi í framhaldsskólum þá um veturinn. Því var kominn sterkur grundvöllur fyrir 

samstarfi þessara aðila þegar fulltrúar FF áttu viðræður við menntamálaráðuneytið um 

tilhögun og framkvæmd jafningjafræðslunnar. Verkefnið fékk síðan byr undir báða vængi 

þegar menntamálaráðherra ákvað að styrkja Jafningjafræðslu framhaldsskólanema með 

þriggja milljóna króna framlagi. 

Jafningafræðslan (JF) var sett af stað sem tilraunaverkefni í fíknivörnum. Með það að 

leiðarljósi setti ráðuneytið það skilyrði fyrir samstarfinu að verkefninu stýrði verkefnisstjórn 

sem í sætu fulltrúar frá ráðuneyti, Skólameistarafélagi Íslands, kennarafélögunum og Félagi 

framhaldsskólanema (FF). Fræðslumiðstöð í fíknivörnum var fengin til þess að hafa umsjón 

með daglegum rekstri og leiða hinn faglega hluta verkefnisins fyrsta árið. FRÆ sá einnig um 

að gera lauslega úttekt á verkefninu eftir fyrstu sex mánuðina og taka saman skýrslu um 

verkefnið og framvindu þess á sama tímabili. Bein tengsl FRÆ við verkefnið héldust áfram 

eftir að miðstöðin hætti beinni þátttöku í því, eða til vors 2001. Frá þeim tíma hefur FRÆ svo 

tekið með ýmsum hætti þátt í námskeiðahaldi og fræðslu á vegum JF. 

Eitt af grundvallaratriðum í upplýsinga- og forvarnastarfi er trúverðugleiki þeirra sem miðla 

upplýsingum, gefa öðrum ráð eða reyna að hafa áhrif á viðhorf og atferli fólks. Viðtakandinn 

metur skilaboðin sem hann fær að verulegu leyti í ljósi þess hve áreiðanlegan hann telur 

miðlarann vera. 

Áreiðanleikinn getur falist í ýmsu, s.s. sérþekkingu viðkomandi á málefninu. Áreiðanleikinn 

getur einnig falist í stöðu miðlarans gagnvart viðtakandanum. Börn og unglingar taka við 

skilaboðum frá foreldrum og kennurum vegna hlutverks þeirra í uppeldinu, en hafna þeim 

http://www.totalradgjof.is/jafningjafraedslan/
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hugsanlega að einhverju leyti vegna mótþróa sem byggist á innri baráttu þeirra á 

unglingsárum. Upplýsingar frá fullorðnum og valdboð þeirra eru dregin í efa og hugsanlega 

breyta unglingarnir þveröfugt einungis til þess að sýna fram á sjálfstæði gagnvart þessum 

aðilum. 

Þessi staða kemur upp í vímuvörnum eins og öðru. Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum 

og velja þeim vel með því að halda þeim frá vímuefnum eða vímuefnunum frá þeim. 

Unglingar kunna að líta á slíkt sem skerðingu á sjálfsögðum réttindum, að taka eigin 

ákvarðanir, og hafa skilaboð hinna fullorðnu að engu. Sömu skilaboð frá félögum eða 

fyrirmyndum unglinga, s.s. listamönnum og íþróttafólki, geta haft allt annan hljóm en þegar 

miðlarinn er í foreldrahlutverkinu. Félagarnir (miðlararnir), eða jafnaldrarnir, nota sömu 

hugtök, ganga út frá sama reynsluheimi og hafa sömu stöðu gagnvart öðrum (valda)aðilum 

og viðtakendurnir. Þeir eru viðtakendum nærtæk fyrirmynd, svo framarlega að samræmi sé á 

milli þess sem þeir segja og gera. Miðlari sem verður uppvís að mótsögnum eða tvískinnungi 

er jafn ótrúverðugur hvort sem hann er jafnaldri viðtakenda eða ekki. 

 Kostir jafningafræðslu eru þeir að jafnaldrar eða skólafélagar geta oft haft meiri 

trúverðugleika gagnvart félögum sínum , en til dæmis foreldar og kennarar. Rannsóknir sem 

m.a. hafa verið gerðar hér á landi sýna að vinahópur hefur mikil áhrif á lífsstíl unglinga, þar 

á meðal áfengis- og fíkniefnaneyslu. 

Gallar jafningafræðslu geta hins vegar verið þeir að það tekur tíma fyrir ungmennin sem 

henni sinna að öðlast þekkingu og yfirsýn á viðfangsefnið. Illa undirbúinn jafningjafræðari 

getur jafnvel gert illa verra. Annar ókostur jafningafræðslu er sú hætta að áhugi 

jafningjafræðarans dvíni þegar mesta nýjabrumið fer af verkefninu og það tekur á sig 

kerfisbundna mynd endurtekningar. Af þessum ástæðum skiptir undirbúningur miklu máli. 

Vönduð fræðsla og þjálfun þeirra sem sinna jafningjafræðslu er því afar mikilvæg. Þeir þurfa 

m.a. þjálfun í rökræðu og framsetningu máls síns og staðfestu til þess að stýra umræðum. 

Einnig þurfa þeir að hafa skilgreint viðhorf sín og hafa trú á því sem þeir eru að gera. 

Jafningjafræðsla framhaldsskólanema hefur breyst talsvert frá því að henni var hrundið af 

stað hér á landi árið 1996 þótt grunnurinn sé hinn sami. Viðfangsefnið sem í upphafi var 

áfengis- og fíkniefnaneyslu hefur víkkað, en vettvangurinn þrengst nokkuð. Verkefnið er nú 

starfrækt sem hluti af starfsemi Hins hússins í Reykjavík með aðaláherslu á 

höfuðborgarsvæðið og markhópurinn einkum unglingar sem taka þátt í sumarstarfi 

sveitarfélaga (vinnuskólar). Eftirfarandi er tekið úr starfsskýrslu Jafningjafræðslunnar árið 

2009:  
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Starfsemi Jafningjafræðslunnar á Íslandi hefur breyst mikið í takt við tíðarandann og í 

dag er Jafningjafræðslan rekin af Hinu Húsinu í Reykjavík. Fyrstu árin eftir að 

Jafningjafræðslan var stofnuð var aðallega einblínt á fíkniefnaforvarnir en í seinni tíð 

hefur einnig verið lögð áhersla á sjálfsmynd ungs fólks og leitast við að styrkja hana og 

efla. Helsta ástæðan er sú að ýmsir fræðimenn telja að ýmis áhættuhegðun tengist 

sterklega slakri sjálfsmynd. Sterk sjálfsmynd er besta veganestið sem unglingar fá út í 

lífið þar sem hún eykur velgengni og vellíðan. Með því að styrkja sjálfsmyndina þá 

náum við m.a. að forvörnum gegn óábyrgri áfengisneyslu, gegn vímuefnaneyslu, 

ótímabæru brottfalli úr skóla, ofbeldi, óábyrgu kynlífi og geðheilsubrestum o.s.frv. 

Fræðsla Jafningjafræðslunnar er gagnvirk og unnin á jafnréttisgrundvelli þar sem allir 

íslenskir fræðarar eru sjálfir á aldrinum 17-21 árs. Jafningjafræðarar klæða sig á 

svipaðan hátt, hegða sér á svipaðan hátt og hafa svipaðan reynsluheim og ungmennin 

sem þau eru að fræða. Rannsóknir sýna nefnilega að ungt fólk er móttækilegra fyrir 

boðskap frá fólki sem er á svipuðu aldursbili og þau sjálf heldur en frá eldra fólki. 

Ungmennin samsama sig með fræðurunum, hlusta frekar og eru óhræddari við að tjá 

sig við slíkar aðstæður heldur en þegar eldra fólk predikar yfir þeim. Jafningjafræðarar 

eru einstaklingar sem eiga auðvelt með að ná til fólks, eru sjálfsöruggir og jákvæðar 

fyrirmyndir. Valdir eru einstaklingar sem að önnur ungmenni vilja líkjast. Þar sem 

Ísland er lítið samfélag þá er gríðarlega mikilvægt að jafningjafræðarar séu einnig 

góðar fyrirmyndir í sínu einkalífi og stundi sjálf það líferni sem þau boða. Þetta er það 

sem oft er kallað tvöföld virkni Jafningjafræðslunnar, samræðurnar annars vegar og 

virkni fyrirmynda hins vegar.  

Störf jafningjafræðara eru mjög eftirsóknarverð hjá ungu fólki og allir fræðarar þurfa 

að gangast í gegnum strangt ráðningarferli og inntökupróf. Árlega þurfa margir hæfir 

einstaklingar frá að hverfa í ráðningarferlinu og í ár sóttu til að mynda 500 ungmenni 

um 9 lausar stöður hjá Jafningjafræðslunni. 

Starfið er mjög krefjandi og fræðarar verða að vera vel í stakk búnir til að taka á móti 

fyrirspurnum af ýmsu tagi og þess vegna hljóta þeir tveggja vikna þjálfun áður en lagt 

er upp í fræðslu. Á undirbúningsnámskeiðinu eru kennd ýmis hagnýt fræði frá 

fagaðilum ásamt því að fræðarar eru þjálfaðir í raddbeitingu og framkomu.  

Árlega ræður Jafningjafræðslan til sín 10 ungmenni sem sinna stöðu Jafningjafræðara í 

heilt ár. Jafningjafræðarar þurfa að gangast undir stíft undirbúningsnámskeið og 
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lokapróf til að hljóta titilinn Jafningjafræðari.  Fjöldinn allur af ungmennum sækir um 

þessi störf en eingöngu 10 sleppa í gegnum síuna á ári hverju.  

Sumarstarf  

Jafningjafræðslan er mjög virk yfir sumartímann þar sem allt starfsfólkið er í fullri 

vinnu á því tímabili. Undanfarin sumur hefur Jafningjafræðslan frætt og spjallað við 

fjöldann allan af ungmennum um allt land, við gríðarlega góðan orðstír. Aðal 

markhópurinn okkar yfir sumartíminn eru ungmenni í Vinnuskóla Reykjavíkur en við 

höfum átt í farsælu samstarfi við hann síðustu sumur ásamt tilfallandi verkefnum hverju 

sinni. 

Vetrarstarf 

Vetrarstarf Jafningjafræðslunnar hefur jafnt og þétt verið að færast í aukana síðastliðin 

ár en jafningjafræðarar eru þó ekki í fullri vinnu á þessu tímabili. Við höldum 

fjölmargar fræðslu í framhaldsskólum og grunnskólum þar sem við höldum fræðslu um 

sjálfsmynd og vímuefni fyrir ungmenni í samráði við fornvarnafulltrúa og 

lífsleiknikennara. Ásamt því höfum við frætt ungmenni við góðan orðstír í 

félagsmiðstöðvum um allt land.  

Sveitaferðir 

Árlega hafa verið farnar hringferðir/sveitaferðir um landið en þar hittum við fyrir 

ungmenni á ýmsum stöðum á landinu. Þessar ferðir hafa gefist einkar vel og 

móttökurnar hafa verið frábærar. Á sumum viðkomustöðum í hringferðinni er 

Jafningjafræðslan eina fræðslan sem er í boði sem vinnur gegn áfengis- og 

vímuefnaneyslu ungs fólks. Markmið næstu ára er að koma á formlegu samstarfi til 

framtíðar við önnur sveitafélög.  

Vímulausar uppákomur  

Forvarnir snúast ekki eingöngu um fræðslu. Vímulausar skemmtanir teljast einnig til 

forvarna og eru í raun mjög mikilvægur þáttur forvarnastarfs. Uppákomur sem hvetja 

ungt fólk til þess að hittast og skemmta sér án vímugjafa gegna þar mikilvægu hlutverki. 

Í gegn um tíðina hefur Jafningjafræðslan staðið fyrir uppákomum af ýmsum toga. Má 

þar nefna götuhátíð í miðbæ Reykjavíkur sem er orðin að árlegum viðburði, tónleika, 

sundlaugapartý, hjólabrettamót o.fl. 
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 Útgefið efni  

Jákvæð umfjöllun er af hinu góða og við leggjum okkar metnað í það að vera sýnileg út 

á við. Barmmerkjum með spurningunum; hugsar þú? og hver ert þú? var dreift á meðal 

ungs fólks síðasta sumar. Póstkort hafa verið notuð til hins sama, enda frekar ódýr leið 

miðað við margt annað. Höfum við gefið út slík kort barmerki í gegnum tíðina, og 

lukkast vel til. Draumurinn er að geta gefið út fræðsluefni, auglýsingar, blöð og 

kynningu á Jafningjafræðslunni og hugmyndafræði hennar. 
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8.9 Fræðsla og forvarnir – FRÆ 

Vefsíða: www.forvarnir.is  

Frá árinu 1998 hefur markvisst verið unnið að því að efla forvarnastarf gegn vímuefnum og 

annarri sjálfseyðandi hegðun ungmenna innan framhaldsskóla landsins fyrir tilstuðlan og  á 

vegum menntamálaráðuneytisins. Starfið byggir á innlendum og erlendum rannsóknum 

varðandi lífsstíl ungmenna, áhættuhegðun og árangursrík verkefni í forvarnastarfi. Mikil 

stefnumótun var unnið við upphaf verkefnisins og hefur hún sífellt verið til endurskoðunar 

og er endurbætt í samvinnu við starfandi forvarnafulltrúa árlega. Framhaldsskólaárin eru tími 

þroskunar og mótunar, aldursskeið sem í senn þarfnast svigrúms og aðhalds. Aldursskeið þar 

sem grunnur er lagður að framtíð og farsæld. 

Verkefnið er í umsjá FRÆ – Fræðslu og forvarna. Verkefnisstjórar eru Sigríður Hulda 

Jónsdóttir og Árni Einarsson. 

Markmið og áherslur starfsins: 

Forvarnastarf í framhaldsskólum sem hér er lýst byggist á samningi 

menntamálaráðuneytisins og Fræðslu og forvarna. Samkvæmt honum er FRÆ fyrst og 

fremst ætlað að:  

1. Aðstoða við stefnumörkun/gerð forvarnaáætlana í framhaldsskólum að höfðu samráði 

við stjórnendur þeirra og veita skólunum aðstoð við að setja sér skamm- og 

langtímamarkmið í forvarnastarfi. 

2. Veita starfsfólki framhaldsskóla ráðgjöf við undirbúning og framkvæmd 

forvarnaáætlana. 

3. Standa fyrir og skipuleggja námskeið/endurmenntun fyrir starfsmenn framhaldsskóla í 

tengslum við verkefnið. 

4. Virkja nemendur til þátttöku í forvörnum og samstarfs við forvarnafulltrúa 

framhaldsskóla. 

5. Hafa umsjón með útgáfu kynningarefnis vegna verkefnisins að höfðu nánara 

samkomulagi við ráðuneytið. 

 

http://www.forvarnir.is/
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Með þetta að leiðarljósi hefur verið lögð áhersla á eftirfarandi af hálfu verkefnisstjóra: 

• Eiga frumkvæði að og koma af stað forvarnastarfi í skólum þar sem það er ekki að 

finna. 

• Stuðla að því að forvarnir verði skilgreint viðfangsefni framhaldsskóla og sérstakur 

forvarnafulltrúi hafi umsjón með því í skólunum. 

• 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, til þess að miðla reynslu og upplýsingum 

og til þess að styrkja forvarnafulltrúa og samstarf milli þeirra. 

  

Grundvallaratriði í starfinu hefur verið að fá forvarnir skilgreindar sem sérstakt og 

viðvarandi viðfangsefni framhaldsskóla í höndum sérstaks starfsmanns innan skólanna 

(forvarnafulltrúa). Verkefnið hefur skilað því að nú er forvarnastarf orðið fastur liður í 

starfsemi flestra framhaldsskóla landsins í þeim 29 framhaldsskólum sem starfið beinist að. 

Þeir hafa það m.a. að markmiði að efla heilbrigt félagslíf nemenda, vinna með 

viðhorfamyndun þeirra, efla eftirlit og stuðning við nemendur og aðstandendur þeirra svo 

eitthvað sé nefnt.  

Auk almennrar umsjónar með forvarnastarfi skólanna eru forvarnafulltrúar með auglýsta 

vikulega viðtalstíma og bjóða einstökum nemendum stuðning innan skólans. Einnig eru þeir 

oft í sambandi við foreldra og aðra aðila innan og utan skólans sem tengjast þeim 

einstaklingum sem sækja viðtöl og/eða njóta aðstoðar forvarnafulltrúa. Forvarnafulltrúum 

vex ásmegin í starfi og fjölbreytni í forvarnastarfinu eykst stöðugt. Forvarnafulltrúar afla sér 

eftir mætti aukinnar þekkingar á þessu sviði. 
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Forvarnastarf skólanna og verkefni eru með ýmsum hætti en undirliggjandi er áhersla 

þeirra á heilbrigðan einstakling, sjálfsstyrkingu og jákvæðan lífsstíl. Einnig kemur 

inn fræðsla og umræður um vímuefni og stöðug umræða er um hvað falli undir 

heilbrigði og að hverju æskilegt sé að forvarnir beinist.  
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8.10 Áfengi – engin venjuleg neysluvara 
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8.11 Ávana- og fíkniefni og áhrif þeirra á miðtaugakerfið 


