
Áfallaáætlun leikskóla Ísafjarðarbæjar. 

Í hverjum skóla skal vera áfallateymi og skipar leikskólastjóri í það og er hann ábyrgur fyrir teyminu 

og tengiliður teymisins við utanaðkomandi aðila. 

Teymið ákveður ef kalla á utanaðkomandi aðila og hverja á að kalla til. 

Andlegum áföllum barns og starfsfólks ber að sinna eins og best verður á kosið hverju sinni.  

Leikskólinn er samfélag þeirra sem þar starfa, nemenda og starfsmanna.  Ef hringt er til skólans einn 

daginn og tilkynnt um alvarleg veikindi,slys eða dauðsfall nemenda, starfsmanns eða einhvers náins 

aðstandenda nemanda/starfsmanns þarf leikskólinn að vera við því búinn. 

 Mikilvægt er að aðstandendur tilkynni öll áföll sem fyrst til kennara, skólastjóra eða annarra í 

áfallateymi. Sá sem fær upplýsingarnar fyrst kemur þeim til skólastjóra. 

Hlutverk áfallateymis er að hafa verkstjórn við válega atburði, útbúa vinnuáætlanir um 

hlutverkaskipan hverju sinni, í hvaða röð og hvernig bregðast skuli við í hverju tilviki. 

Markmið : 

• Að styrkja starfsmenn svo þeir geti brugðist rétt við áföllum sem upp geta komið innan 

leikskólans. 

• Að koma í veg fyrir óöryggi og ráðaleysi starfsmanna. 

• Að hjálpa hvert öðru að takast á við sorg og áföll sem gerast innan leikskólans eða hafa 

áhrif inn í leikskólann. 

• Að efla þekkingu starfsmanna á sorg og áföllum. 

Áætlun : 

• Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar mynda áfallateymi sem  er ábyrgt 

fyrir viðbrögðum þegar á reynir. 

• Ef starfsmaður fær vitneskju um dauðsfall eða áfall sem tengist leikskólanum skal hann 

strax láta leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra vita og þeir sjá um að kalla saman 

áfallateymi og stjórna aðgerðum. 

• Ef dauðsfall ber að utan opnunartíma leikskólans skulu stjórnendur þ.e. leikskólastjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri koma saman og skipta með sér verkum , hringja í starfsfólk og 

ákveða hvað gert verði að leikskólans hálfu. 

• Ef dauðsfall eða áfall á sér stað á opnunartíma þarf að grípa strax til viðeigandi ráðstafana 

og síðan kemur áfallateymi saman og leggur á ráðin um aðgerðir. 

 

Viðbrögðum má skipta í tvennt :  Annars vega fyrstu viðbrögð og hins vegar eftirfylgd með 

barninu/starfsmanni og er því stjórnað af áfallateymi. 

Fyrstu viðbrögð er að sýna samúð og skilning og hafa kyrrðarstund með börnum og starfsfólki.  

Mikilvægt er að starfsmenn þekki viðbrögð barna við áföllum og viti hvernig eigi að veita áfallahjálp. 

Mikilvægt er að starfsmenn fái fræðslu um sorg og sorgarviðbrögð. 

Mikilvægt er að huga að óskum þeirra fjölskyldna sem hlut eiga að máli hverju sinni. 



Áfallateymið skal sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við áföllum. Það 

skal jafnframt sjá til þess að starfsfólk fái stuðning og aðstoð. 


