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1. Tilgangur 

Tilgangur með verklagsreglunni er að tryggja að skýrar reglur og vönduð vinnubrögð 

séu viðhöfð í eineltis, áreitis og ofbeldismálum er upp kunna að koma í 

Menntaskólanum við Sund. Að brugðist sé við slíkum málum og úr þeim unnið á 

faglegan hátt.  

 

2. Gildissvæði (umfang) 

Verklagsreglan gildir um öll eineltis, áreitis eða ofbeldismál er varða starfsfólk sem upp 

kunna að koma í skólanum, í ferðum eða samkomum á hans vegum. 

 

3. Hugtök 

Listi yfir þau hugtök sem notuð eru í þessum kafla er að finna í Rekstrarhandbók í 

skjalinu INN-004 Hugtök og skilgreiningar.  

 

4. Ábyrgð 

Rektor ber ábyrgð á því að starfsmenn skólans séu upplýstir um verklagsregluna.  

Konrektor ber ábyrgð á því að kalla til aðila úr aðgerðahópi EKKO mála þegar 

tilkynning berst. Hann ber einnig ábyrgð á því að vinna aðgerðahóps sé í samræmi við 

þá ferla sem verklagsreglan lýsir.   

Starfsfólk skólans ber ábyrgð á að starfa eftir verklagsreglunni. 
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5. Framkvæmd 

Eftirfarandi flæðirit lýsir meðferð eineltis, áreitis og ofbeldismála þegar um starfsfólk er 

að ræða. 
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Ná nári ú tský ringár með flæðiriti: 

 
6. Tilvísanir í skjöl/gögn 
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INN-004 Húgtö k ög skilgreiningár 

GÁ T-033 Skrá ning eineltis, á reitis ög öfbeldismá lá - stárfsfö lk 

 

7. Skjalavistun/varðveisla 

Skrá r sem verðá til við vinnslú EKKO má lá sem tengjást nemendúm erú vistáðár á  Teáms 

svæði áðgerðáhö ps EKKO má lá á  meðán á  vinnslú má ls stendúr.  Við lökún má ls í  

ráfrænni skjáláskrá  skö láns. 


