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Menntaskólinn við Sund 

 

Útgáfa: 01 

Dags.: 25.10.2022 

Höfundar: LGJ/FDB/ÞS 
Viðbrögð við og meðferð eineltis, 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar 

áreitni, ofbeldis og annarrar 

ótilhlýðilegrar háttsemi 

- nemendur - 

Ábyrgðaraðili: Kennslustj. 

Samþykkt: Rektor (HSÞ) 
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1. Tilgangur 

Tilgangur með verklagsreglunni er að tryggja að sky rar reglur og vo nduð vinnubro gð se u 

viðho fð í  eineltis-, a reitis- og ofbeldisma lum er upp kunna að koma í  Menntasko lanum 

við Sund. Að brugðist se  við slí kum ma lum og u r þeim unnið a  faglegan ha tt.  

 

2. Gildissvæði (umfang) 

Verklagsreglan gildir um o ll eineltis, a reitis eða ofbeldisma l er varða nemendur sem upp 

kunna að koma í  sko lanum, í  ferðum eða samkomum a  hans vegum. 

 

3. Hugtök 

Listi yfir þau hugto k sem notuð eru í  þessum kafla er að finna í  Rekstrarhandbo k í  

skjalinu INN-004 Hugtök og skilgreiningar.  

 

4. Ábyrgð 

Rektor ber a byrgð a  því  að starfsmenn sko lans se u upply stir um verklagsregluna.   

Konrektor ber a byrgð a  því  að vinna aðgerðaho ps se  í  samræmi við þa  ferla sem 

verklagsreglan ly sir.   

Kennslustjóri ber a byrgð a  að kalla til aðila u r aðgerðarho pi EKKO ma la þegar 

tilkynning berst. 

Starfsfólk skólans ber a byrgð a  að starfa eftir verklagsreglunni. 
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5. Framkvæmd 

Flæðirit A og B ly sa viðbro gðum við og meðferð EKKO ma la sem snerta nemendur.  
 

Flæðirit A - Viðbrögð við einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinn áreitni, ofbeldi og 

annarri ótilhlýðilegri háttsemi 

 

 

 

 

Nánari útskýringar með flæðiriti A 
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Flæðirit B - Meðferð eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni, ofbeldis og 

annarrar ótilhlýðilegrar háttsemi 
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Nánari útskýringar með flæðiriti B 
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6. Tilvísanir í skjöl/gögn 

INN-004 Hugto k og skilgreiningar 

GA T-032 Skra ning eineltis, a reitis og ofbeldisma la - nemendur 

 

7. Skjalavistun/varðveisla 

Skra r sem verða til við vinnslu EKKO ma la sem tengjast nemendum eru vistaðar a  Teams 

svæði aðgerðaho ps EKKO ma la a  meðan a  vinnslu ma ls stendur. Við lokun ma ls í  rafrænni 

skjalaskra  sko lans undir ma lalykli 4.1. 

 

 


