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Áfallaáætlun Krakkakots, 
vegna alvarlegra slysa, dauðsfalla eða 
annarra áfalla. 
 
Í áfallateymi Krakkakots eru: leikskólastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjórar. 
Áfallateymi kemur saman þegar dauðsfall, alvarleg slys, veikindi eiga sér stað eða ýmsar 
félagslegar aðstæður sem leiða til aukins álags á heimili barns/barna og krefjast sértækra 
aðgerða. Einnig ef upp koma náttúruhamfarir sem krefjast þess að áfallateymi sé virkjað. 

 

Hlutverk áfallateymis Krakkakots: 
 

 Leikskó lastjó ri eða staðgengill er á byrgur fyrir að kalla saman á fallará ð og stý ri þar vinnu 
og skipulagi 

 Hlutverk á fallateymis er að vinna eftir á fallaá ætlun svo bregðast megi fumlaust og 
á kveðið við þegar á fó ll steðja að 

 Að samhæfa vinnubró gð og ú rræði í  tengslum við á fó ll tengd nemendum/eða 
starfsmó nnum skó lans 

 Að huga vel að ó skum fjó lskyldna þeirra sem eiga í  hlut hverju sinni 
 Að vera leikskó lastjó rum og ó ðru starfsfó lki leikskó lanna stuðningur við að halda utan um 

þær aðgerðir sem fara í  gang þegar á fall verður 
 Ef fjó lmiðlar sý na má linu á huga skal í  ó llum tilvikum ví sa á  leikskó lastjó ra eða staðgengil 

hans sem einn hefur umboð til að veita upplý singar til utanaðkomandi aðila nema að 
hann kjó si að fá  verkefnastjó ra leikskó la eða yfirmann mennta- og menningamá la í  
Garðabæ að svara fjó lmiðlum. 
 
 

Nöfn starfsmanna í áfallateymi Símanúmer: Starfsheiti: 

Hjördís Ólafsdóttir 5653328/8215006 Leikskólastjóri 

Laura Hildur Jakobsdóttir 6591277 Aðstoðarleikskólastjóri 

Ragnhildur Gunnlaugsdóttir 6978376 Sérkennslustjóri 

Birna Rúna Ingimarsdóttir 5540046/8680715 Deildastjóri Draumalands 

Fríða Björk Gunnardóttir  5652692/6942692 Deildastjóri Undralands 

Hallfríður Kristjánsdóttir 5651184/8656334 Deildastjóri Bjarmalands 

Juliane Wilke 8921334 Deildastjóri Álfalands 

Ásdís Jónsdóttir 6637129 Deildastjóri Heimalands 

   
 

 
 



Mikilvæg símanúmer í Garðabæ 
Neyðarsími – lögregluaðstoð, sjúkrabíll.        112 
Gefa upp staðsetningu, nafn, hvað hefur 
gerst, upplýsingar um ástand. 
Heilsugæsla           513-5500 
Sr. Hans Guðberg Alfreðsson         898-9701 
Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir         822-8865 
Sr. Henning Emil Magússon        663-6606 
Félagsþjónustan/ þjónustuver í Garðabæ      525-8500 
Eftir lokun skiptiborðs, bakvakt barnaverndar í gegnum    112 
Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu       444 1000 
Hjálparsími og netspjall Rauða krossins     1717 
Önnur mikilvæg símanúmer, sem hægt er að leita til með aðstoð: 
Barna- og unglingageðdeild LSH (BUGL)      543-1000 
Áfallamiðstöð LSH         543-1000 
Hjúkrunarfræðingur á Slysa- og bráðadeild LSH 
Fossvogi svarar í símann og tekur niður beiðni 
eða veitir almennar leiðbeiningar 
Skiptiborð LSH          543-1000 
Slysadeild           543-2000 
 
 
 
 

Áföll  
 

Áföll og sorgarviðbrögð geta verið af ýmsum toga. Oftast er talað um áföll í því samhengi að einhver 
hefur slasast eða jafnvel dáið en önnur áföll geta komið sama ferli af stað Hvort sem okkur finnst áfall 
stórt eða smátt er nauðsynlegt að veita stuðning. Vert er að hafa í huga að sorgin er ekki ein tilfinning 
heldur tilfinningaferli sem tekur tíma að vinna úr og ekki er hægt að hraða því ferli.  
Áföll sem áfallateymi kemur að:  

 Andlát nemanda, aðstandanda eða starfsmanns  

 Slys nemanda, aðstandanda eða starfsmanns  

 Alvarleg veikindi nemanda, aðstandanda eða starfsmanns  

 Alvarlegt ofbeldi nemanda eða starfsmanns (gerandi eða þolandi)  

 Náttúruhamfarir  
 



Fólk sem hefur orðið fyrir áfalli sýnir mismunandi einkenni streitu og í mismiklu mæli. Oft er annars vegar 
talað um bráðaeinkenni og hins vegar langvarandi álag. Hvort sem um er að ræða áfall af völdum slyss, 
náttúruhamfara, sjúkdóms eða andláts, er mikilvægt að allir starfsmenn skólans sýni barninu og 
starfsmanninum nærgætni og tillitsemi og beri virðingu fyrir tilfinningum þeirra, hvernig sem þær 
brjótast út. 

 

Viðbrögð við áföllum tengdum nemendum 
 

Ef barn veikist eða slasast alvarlega í leikskólanum 

 Hringja í neyðarlínu 112 segja hvar við erum, hvað kom fyrir og fyrir hvern og hver 
hringir. 

 Einn eða fleiri starfsmenn sinna veiku eða slösuðu barni og starfsmaður sækir 
sjúkratösku sé þess þörf. 

 Ef fylgja þarf barni á sjúkrahús og ekki næst í foreldra/forráðamenn fylgir starfsmaður 
skólans því. 

 Hafa samband við foreldra/forráðamenn og lögreglu sem allra fyrst. Ef barn veikist 
eða slasast alvarlega þurfa upplýsingar að berast sem fyrst til foreldra eða 
forráðamanna barns frá leikskólastjóra, orðað þannig;  
 
 Sæl þetta er _______ leikskólastjóri á Krakkakoti. Því miður þarf ég að tilkynna þér að 
____________meiddist/veiktist. Verið er að flytja __________ á slysadeild. _________hreyfði 
sig og talaði áður en ______var fluttur. Veit ekki hvernig staðan er núna. Starfsmaður sem 
fór með barninu sér til þess að örugglega verði hringt í þig með nýjar upplýsingar. Það 
er mjög mikilvægt að þú keyrir ekki sjálf af stað eða farir ein af stað, er einhver sem 
getur ekið þér eða sótt þig? Það er alls ekki ráðlegt að fara ein(n) af stað eða aka eftir 
að hafa fengið svona fréttir!!!! 
Ef um alvarlegt slys er að ræða fundar áfallateymi eftir að barn kemst undir 
læknishendur. 

 Aðilar úr áfallateymi ræða við starfsfólk og greina frá slysinu. 
 Aðilar úr áfallateymi ræða við börn á deildum sem tengjast málinu. 
 Leikskólastjórnendur gæta þess að enginn fari heim úr leikskólanum með rangar eða 

misvísandi upplýsingar um neinn þátt málsins. Í því sambandi gæti þurft að senda bréf 
með helstu upplýsingum heim með börnunum eða hringja. 

 Ef um alvarlegt slys eða áföll er að ræða er haldinn fundur með kennurum og 
starfsfólki skólans þar sem farið er yfir staðreyndir málsins. 
 

 Sýni fjölmiðlar áhuga, er leikskólastjóri, staðgengill hans eða upplýsingafulltrúi 
Garðabæjar einu tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu vísa á þá varðandi upplýsingar 
sem gefa á.  
 



Slys sem verða utan skólatíma 
 

 Áfallateymi fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við. 
 Starfsfólki leikskólans og börnum er tilkynnt um slysið. 

Næstu dagar: 
 Ört upplýsingastreymi til skólans er mikilvægt. 
 Deildarstjóri komi upplýsingum til nemenda og starfsfólks. 
 Athuga skal hvort heimsóknir séu mögulegar eða heppilegar. 
 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, m.a. getur deildin sent 

kveðju. 
 

Þegar nemandi kemur aftur í skólann: 
 Undirbúa þarf börn og starfsfólk deildarinnar undir það hvernig taka skuli á móti 

barninu þegar það kemur aftur í leikskólann, en það auðveldar endurkomu barnsins. 
 Deildarstjóri ásamt aðila úr áfallateymi, ræðir við barnið áður en það kemur í 

leikskólann og hlustar eftir því hvernig því líður og hverju það kvíðir. 
 Deildarstjóri veitir viðkomandi barni sérstaka athygli næstu vikur. 

 

Andlát barns 
 

Fyrstu viðbrögð í skólanum: 
 Leikskólastjóri sér um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hefur samband 

við heimilið, einnig má leita eftir upplýsingum hjá presti bæjarfélagsins. 
 Áfallateymi kallað saman auk prests á stuttan fund þar sem fólk skiptir með sér 

verkum og ákveður fyrstu viðbrögð skólans. 
Ath! Allar aðgerðir bornar undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og þeir hafðir með í 
ráðum.  

 Gæta skal þess að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við 
leikskólann fái fregnina sérstaklega, ekki yfir hópinn. 

 Leikskólastjóri og prestur tilkynna andlátið strax viðkomandi deild og deildarstjóri 
kemur með á deildina. Hlúð er að börnunum á deildinni eins og hægt er með aðstoð 
hjúkrunarfræðings, sérkennslustjóra og sálfræðings með eftirfarandi hætti; 
a. Kveikt er á kerti. 
b. Prestur talar við börnin (og biður stutta bæn.) 
c. Sungið fallegt lag. 
Deildarstjórar tilkynna andlátið á sínum deildum. Mikilvægt er að allir fái fregnina samtímis. 
Leikskólinn dregur fána í hálfa stöng þegar búið er að tilkynna börnunum andlátið. (Fáni er 
geymdur í skáp í sal skólans) 
 
 
 



Vinna á viðkomandi deild sama dag: 
 

 Æskilegt er að deildarstjóri verði með sinni deild það sem eftir er skóladags. 
 Hafa logandi kerti í kertalugt á deildinni. 
 Börnunum gefið tækifæri til að tjá sig. 

Sérkennslustjóri eða aðrir sem hafa tök á komi sem stuðningur inn á deildina og prestur 
fenginn til að vera til staðar. 

 Forráðamönnum barnanna er tilkynnt um atburðinn símleiðis eða sendur tölvupóstur 
ef ekki vinnst tími til að hringja í alla. 

 Forráðamenn beðnir um að sækja börn sín í lok skóladags. 
 Bréf sent heim með öllum börnum þar sem greint er frá því sem gerðist og sagt 

hvernig leikskólastarfið verði næstu daga. 
 Mikilvægt að leikskólastjóri athugi hvaða nemendur og starfsfólk voru ekki í skólanum 

þennan dag, svo hægt sé að senda skilaboð til þeirra. 
 Í lok dagsins skal fundað í áfallateyminu þar sem farið er yfir stöðuna og áætlanir 

gerðar um áframhaldandi vinnu. 
 Fulltrúar leikskólans fara í heimsókn til aðstandenda viðkomandi barns með 

samúðarkveðju næstu daga á eftir (í samráði við aðstandendur og jafnvel prest). 
 
Vinna á viðkomandi deild næstu daga: 
 

 Deildarstjóri tekur á móti börnunum næstu daga. 
 Kerti látið loga í kertalugt og skal láta það loga fram yfir jarðarför. Börnunum gefin kostur 

á að tjá sig t.d. í sköpun. 
  Deildin útbýr samúðarkveðju. Einnig geta börnin teiknað myndir, skrifað bréf, ljóð 

eða sögur. 
 Börnunum greint frá hvað gerist næstu daga þ.e. kistulagning og jarðarför. Gott væri að 

fá prest til að koma í heimsókn inn á deildina og segja frá því hvernig útförin fer fram. 
 Starfsfólk þarf að vera meðvitað um líðan barnanna á deildinni og vera dugleg að brjóta 

upp daginn t.d. með gönguferðum, leikjum, slökun og öndun. Leyfið börnunum að tjá 
tilfinningar sínar og koma með eigin reynslusögur. 

 Fylgjast sérstaklega með börnum í hópnum sem eiga á einhvern hátt erfitt fyrir. 
Gefið sorginni tíma og hlusta á hvað börnin hafa að segja. 

 Þegar frá líður þarf að muna eftir dagsetningunni. 
 Mikilvægt er að starfsfólk fái sjálft stuðning og hjálp. 

 Leikskólastjóri, deildarstjóri og þeir sem tengst hafa barninu verða við jarðarförina. 
 

Langvarandi og/eða alvarleg veikindi 
 

Fyrstu viðbrögð í leikskólanum: 
 Starfsfólki og börnum viðkomandi deildar er greint frá því ef barn þarf að vera 

langdvölum burt frá leikskóla vegna alvarlegra veikinda sem jafnvel leitt geta til 



dauða. 
 Áfallateymi ákveður hvernig taka skuli á málinu og metur hve mikið vinna skal 

með viðkomandi deild. Hafa skal samráð við foreldra eða forráðamenn barnsins sem 
um ræðir. 

 Aðilar úr áfallateymi ásamt deildarstjóra ræðir við þá sem vinna með börnunum á 
deildinni sem tengjast málinu eftir aðstæðum. 
 

 Athuga skal hvort heimsóknir séu mögulegar eða heppilegar. 
Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum, m.a. getur deildin 
sent kveðju. 
Þegar nemandi kemur aftur í skólann: 

 Undirbúa þarf börnin á deildinni undir það hvernig taka skuli á móti barninu þegar það 
kemur aftur í leikskólann, en það auðveldar endurkomuna. Hafa samráð við foreldra 
eða forráðamenn barnsins. 

 Deildarstjóri ásamt aðila úr áfallateymi ræða við barnið áður en það kemur í 
leikskólann og hlusta eftir því hvernig því líður og hverju það kvíðir. 

 Deildastjóri veitir viðkomandi barni sérstaka athygli næstu vikur 
 

Viðbrögð við áföllum tengdum aðstandendum barns 
 

Alvarleg veikindi aðstandenda barns 

Fyrstu viðbrögð í skólanum: 
 Leikskólastjórnendur eða deildarstjóri fær staðfestingu á veikindunum hjá 

forráðamanni nemandans eða presti bæjarfélagsins. 
 Upplýsingum komið til deildarstjóra auk annarra sem málið varða. 
 Áfallateymi fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið 

skuli að málinu. 
 
Alvarleg slys aðstandenda barns 

Fyrstu viðbrögð í skólanum 
 Leikskólastjórnendur eða deildarstjóri fá staðfestingu á slysinu hjá forráðamanni 

barnsins. 
 Upplýsingum komið til stjórnanda auk annarra sem málið varðar. 
 Áfallateymi fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig 

unnið skuli að málinu. 
 Aðilar úr áfallateymi aðstoða deildastjóra við að undirbúa deildina undir það 

hvernig tekið verður á móti barninu þegar það kemur aftur í leikskólann, það 
auðveldar endurkomuna. 
 
 



Andlát aðstandenda nemanda 
 

Fyrstu viðbrögð í skólanum: 
 Leikskólastjóri aflar staðfestra upplýsinga um atburðinn t.d. hjá presti bæjarfélagsins. 
 Deildarstjóra viðkomandi barns tilkynnt um dauðsfallið. 
 Áfallateymi kallað saman (auk prests) þar sem ákveðin eru fyrstu viðbrögð 

leikskólans. 
Ath! Allar aðgerðir skólans eru bornar undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og 

þeir hafðir með í ráðum frá upphafi. 
 Leikskólastjóri ásamt presti og deildarstjóra koma upplýsingunum til barnanna á 

deildinni. (Athuga þarf hvort náin skyldmenni hins látna séu við nám eða störf við 
skólann). 

 Deildarstjórar tilkynna starfsfólki leikskólans atburðinn samtímis. 
 Deildin útbýr samúðarkveðju. Leikskólinn sendir samúðarkveðju til barnsins og 

fjölskyldu þess. 
 Ræða þarf í áfallateymi í samráði við ættingja hvort fulltrúar skólans eða börn 

og forráðamenn þeirra verði viðstödd jarðarförina (hér er hægt að leita til prestsins 
um ráðgjöf) . 

 Aðilar úr áfallateymi aðstoða deildarstjóra við að undirbúa deildina undir það 
hvernig tekið verður á móti barninu þegar það kemur aftur í leikskólann, það 

auðveldar endurkomuna. 
 Deildarstjóri ásamt aðila úr áfallateymi ræða við barnið áður en það kemur í 

skólann og hlusta eftir því hvernig því líður og hverju það kvíðir. 
 Deildastjóri veitir viðkomandi nemanda sérstaka athygli næstu viku 

 

Viðbrögð við áföllum tengdum starfsfólki skólans 
 

Alvarleg veikindi starfsmanns leikskólans 

 Leikskólastjóri í samráði við áfallateymi og viðkomandi starfsmann ákveður hvort 
og þá hvernig tilkynna skuli starfsfólki og börnum veikindin. 
Alvarlegt slys starfsmanns 

 Áfallateymi ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur 
hvernig tilkynna skuli starfsfólki og börnum slysið. 
Andlát starfsmanns (eða maka/barn starfsmanns) 

 Leikskólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið t.d. hjá presti bæjarfélagsins.. 
 Leikskólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið og sér um að tilkynna þeim 

sem fjarri eru. 
 Gæta þarf þess að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við 

leikskólann fái fregnina sérstaklega. Ekki yfir hópinn. 



 Áfallateymi fundar um hvernig tilkynna eigi börnunum andlátið. 
 Ef deildarstjóri fellur frá tilkynnir leikskólastjóri ásamt aðila úr áfallateymi og presti 

andlátið til barnanna. 
 Áfallateymi tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til 

forráðamanna barnanna. 
 Aðilar úr áfallateymi veita deildarstjóra/starfsfólki deildarinnar stuðning og vinna 

með börnin næstu daga. 
 Aðilar úr áfallateymi og/eða prestur ræða við börnin á öðrum deildum eftir því sem 

þörf er á. 

 Leikskólastjóri fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns. 
 Leikskólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda, og gerir starfsfólki kost á 

að sækja jarðarför. 
 Komi einhver sá atburður fyrir að fjölmiðlar sækist eftir upplýsingum er það eingöngu 

leikskólastjóri eða staðgengill hans sem gefur þær. 
 Leikskólastjóri leitar samráðs við skólaskrifstofu Garðabæjar ef ástæða þykir til. 

 

Góð ráð til að hafa í huga við áfall eða sorg 
 Þegar áfall eða sorg ber að dyrum þá er mikivægt að allir hafi í huga 

nærgætni, trúnað og þagnareið. 
 Verum minnug þess að sýna atburðinum virðingu án þess að dvelja of 

lengi við áfallið. 
 Mestu máli skiptir hlýtt hjarta, faðmlag og virk hlustun. 
 Nota fjölbreytilegar aðferðir til þess að hjálpa börnunum við að vinna úr 

tilfinningum sínum t.d. í gegnum leik eða sköpun. 
 Nota opin, hreinskilin og einlæg tjáskipti við börnin, sem eru í samræmi 

við aldur og þroska þeirra. Forðast líkingarmál eða huglægar útskýringar. 

 

Viðbrögð við barnaverndarmálum 
Skólinn vinnur eftir verklagi vegna gruns um vanrækslu, ofbeldi eða áhættuhegðun 
barna sem Fjölskyldusvið Garðabæjar hefur látið útbúa um velferð barna í 
Garðabæ. 
 Mikilvægt er að leikskólinn/leikskólastjóri upplýsi foreldra almennt í upphafi skólagöngu 

um að vel sé fylgst með aðbúnaði barnanna og þroskaferli, að leikskólinn láti sig mál 
varða og hafi tilkynningaskyldu til barnaverndaryfirvalda. 

 Leikskólastjóri, sem tilkynnir fyrir hönd leikskólans, hefur áður samráð 
við starfsmenn félagsþjónustu um fyrstu aðgerðir t.d. ákvörðun um fund 
þar sem hann, barnaverndarstarfsmaður, deildarstjóri og foreldri fara yfir 
málið í sameiningu. Þannig er litið á tilkynninguna m.a. sem 
samræðugrundvöll við foreldra um lausnir. 

 Um leið og formleg tilkynning er send frá skólanum er foreldri látið vita 



af tilkynningunni og grein gerð fyrir að skólinn sé að sinna lagaskyldu og 
að málið snúist um velferð barnsins og stuðning við uppeldi þess. 

 Aðbúnaði barnanna og þroskaferli, að leikskólinn láti sig mál varða og hafi 
tilkynningaskyldu til barnaverndaryfirvalda. 

 Náin og góð dagleg samskipti við forelda eru einnig lykilatriði þegar taka 
þarf upp erfið mál. 

 Samskipti þurfa að byggjast á hreinskilni og að sannmælis sé gætt í 
hvívetna svo hægt sé að leita lausna sem tryggja velferð barnsins. 

 Mikilvægt er að foreldri sé haft með í ráðum um úrræði og lausnir frá 
upphafi. Markmiðið er að bæta aðbúnað barnsins og það verður best gert 
með samvinnu og opnum hreinskilnum samræðum þar sem leitað er 
lausna til handa barninu og fjölskyldunni. 

 Virðing og jákvæðni þarf að vera í fyrirrúmi þó að samskipti snúi að 
neikvæðum þáttum. 

 Upplýsingar til leikskólastjóra frá deildum eru nauðsynlegar þar sem 
stjórnandi ber ábyrgð á tilkynningu og tekur þátt í ferli barnaverndarmáls 
frá upphafi. Einnig getur leikskólastjórinn veitt deildarstjóranum ráðgjöf í 
samskiptum við foreldri. 

 
Verklag við skilaferli: 

 Deildarstjóri, leikskólakennarar deildarinnar og leikskólastjóri, ásamt 
sérkennslustjóra hafa fund með sér um mál og meta ástand. Þessir aðilar 
þurfa einnig að styrkja hvern annan og leita svara um hvaða úrræði 
leikskólinn hafi og hvort ástæða sé að leita ráða annarra fagmanna. 

 Leikskólinn getur leitað til skólaskrifstofu um ráðgjöf frá sálfræðingi, 
talmeinafræðingi og sérkennslufulltrúa um að sinna frumathugun og 
greiningu. 

 Gæta þarf sérstaklega að barninu að það hvílist og nærist vel, fái athygli, 
umhyggju og hlýju. Deildarstjóri þarf að kalla foreldri til samdægurs ef 
um alvarleg vanhöld er að ræða. 

 Mikilvægt er að samskipti við foreldra fari fram þar sem samræður í einrúmi geta átt sér 
stað á jafningjagrunni. 

 Þegar leikskólinn hefur tilkynnt málið til barnaverndaryfirvalda og barnavernd 
kemst að því að grunur er á rökum reistur þá hefst hún handa við vinnu að 
málinu. 
 
 
 
 
 
 



Frekari upplýsingar 
 
Frekari upplýsingar má nálgast í eftirfarandi bókum; 
Börn og sorg Sr. Sigurður Pálsson (1998) 
Börn og skilnaður Benedikt Jóhannsson (2004) 
Von Sr. Bragi Skúlason 
Sorg barna Sr. Bragi Skúlason (1994) 
Af hverju Afi? Sr. Sigurbjörn Einarsson (2004) 
Til þín sem átt um sárt að binda Sr. Karl Sigurbjörnsson (1995) 
Það má ekki vera satt Guðrún Alda Harðardóttir (1997) 


