
Uppeldisáætlun Kerhólsskóla 

 

Uppbyggingarstefnan 
• Ýta undir jákvæð samskipti 

• Ná samstöðu um lífsgildi og fylgja þeim eftir með fáum skýrum reglum 

• Kenna börnum og unglingum sjálfsstjórn og sjálfsaga 

 

 

Tilgangur hegðunar 
Hvað gerist ef ég geri þetta ekki? 

• Forðast óþægindi 

• Til að fá viðurkenningu eða virðingu frá öðrum  

• Til að öðlast sjálfsvirðingu 
 

Öll hegðun hefur tilgang.  

Eina manneskjan sem við getum stjórnað erum við sjálf 

Börn læra af eigin mistökum með því að finna lausn á vandanum sjálf 

 

 

Helstu Verkfæri 
1. Stutt inngrip 

2. Hlutverkin  

3. Þarfahringurinn 

4. Skólareglur 

5. Áttan 

6. Sáttmáli 

7. Þríhornið 

8. Aðhaldsblað 

9. Uppbyggingaráætlun 

10. Sáttaborð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Þarfahringurinn 

 
 

Þarfahringurinn 
Uppbyggingarstefnan er lífsgildismiðuð, þ.e. unnið er með ákveðin lífsgildi sem eiga sér stoð í 

ákveðnum þörfum sem við öll höfum, þeim reynum við að mæta, hvert og eitt okkar með þeim 

aðferðum sem við best kunnum. 

 

Grunnþarfirnar eru fimm: Til að vera lífsglöð, hamingjusöm og andlega heil þurfum við reglulega 

að uppfylla þessar meðfæddu þarfir fyrir:  

1. Ást og umhyggju (hjartað),  

2. Áhrifavald og stjórnun (stjarnan),  

3. Frelsi og sjálfstæði (fiðrildi),  

4. Gleði og ánægju (blaðra) og  

5. Öryggi og lífsafkomu (húsið). 

 

Hegðun okkar ræðst af því hvaða þörfum við viljum mæta. Stundum veljum við ranga leið og 

brjótum þá á þörfum annarra. Uppbyggingarstefnan hjálpar okkur til að finna rétta leið. 

 

Helstu einkenni mismunandi þarfa: 

Umhyggja: fjölskylda og vinir mikilvægir, félagsvera og vill tilheyra hópi. 

Gleði: jákvæðni, hjálpsemi, vill hafa gaman og elskar leiki. 

Áhrif/stjórn: sjálfstraust, gott skipulag, sjálfsagi, þolir illa að gera mistök. 

Frelsi: mikil hreyfiþörf, listrænir hæfileikar, sveigjanleiki og vill hafa val. 
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Við reynum að mæta þörfum okkar til að vera 

lífsglöð. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ást og umhyggja: Þeir sem hafa ríka þörf fyrir umhyggju rækta samband við fjölskyldu og vini. 

Þeir hafa unun af samvinnu. 

 Stjórnun og áhrifavald: Þessi þörf lýsir sér í því að við viljum hafa stjórn á vissum hlutum í lífi 

okkar. Mikil þörf er fyrir því að standa sig vel og fá hrós. Sumir sýna mont og frekju til að fá 

útrás fyrir þessa þörf. 

 Frelsi og sjálfstæði:  Þörfin lýsir sér í því að við viljum ráða vissum hlutum sjálf og geta valið. 

Frelsisfólki er oft sama um hvað öðrum finnst um það og vill fá frið til að gera og hugsa á sinn 

hátt. 

 Gleði og ánægja: Flestir hafa þörf fyrir að hafa gaman. Þeir sem hafa ríka þörf fyrir ánægju gera 

gjarnan að gamni sínu og hlæja að sjálfum sér og öðrum. 

 Öryggi: Þörfin fyrir öryggi er lífsnauðsynleg. Öll höfum við þörf fyrir mat, föt, hvíld og 

húsaskjól. Þeir sem spara og tryggja eigur sínar hafa ríka öryggisþörf. 

 

Hegðun okkar fer eftir því hvaða þörfum við viljum mæta. Stundum veljum við ranga leið og 

brjótum þá á þörfum annarra. 

 

Uppeldi til ábyrgðar hjálpar okkur til að finna rétta leið. 
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Mitt og þitt hlutverk 
Nemendur, kennarar og annað starfsfólk vinna að því að skilgreina hlutverk sín svo auðveldara sé að 

fara eftir þeim. Til þess að einstaklingur geti sinnt hlutverkum sínum þarf hann að þekkja þau. 

 

 Hlutverk 
Nemandi Kennari Stuðningur 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

Y -ið  
 

Þegar búið er að skilgreina hlutverkin er gott að fara yfir hvernig bekk eða bekkjarstofu nemendur 

vilja vinna í. Þá spyr kennari nemendur hvernig þau sjái (í gegn um gler....) hinn fullkomna 

fyrirmyndar bekk, hvað þau myndu heyra (ef þau loka augunum...) og hvað þau finni (hvernig líður 

þeim inni í þessum bekk). 

 

 
 

 

  



Sáttmálar 
Allri hópar (bekkir) gera sinn eigin sáttmála.  

 Hver er ég?  

 Hvernig manneskja vil ég vera?  

 Hvernig hópur viljum við vera?  

 Hvað er mikilvægast í skólastarfinu/lífinu? 

 

 

Stutt inngrip til að nota í uppbyggilegum 

samskiptum 
 

Ef upp kemur vandamál getum við spurt barnið eftirfarandi spurninga: 

 Er í lagi með það sem þú ert að gera ? 

 Hvað áttu að vera að gera núna? 

 Ert þú að sinna þínu hlutverki? 

 Hvenær ertu tilbúinn að byrja? 

 Geturðu leyst vandamálið sjálf/ur? 

 Getur þú leitað til einhvers sem hefur leyst svipað vandamál? 

 Á ég að koma með hugmynd að lausn fyrir þig? 

 Viltu að ég segi þér hvað þú átt að gera? 

 Nota orðið KOMDU í stað FARÐU.... t.d. Komdu og byrjaðu í þessu, Komdu í frímínútur, 

komdu á þinn stað, komdu og talaðu við vin þinn.... Opnara viðmót hjálpar börnunum. 

 

Við einbeitum okkur að því að fara frá vandamálinu að lausninni eins fljótt og auðið er. 

 

 

Risaeðlu heilinn: 
 

Þegar við verðum mjög reið, getum við lokað á okkar heila og farið í risaeðluheilann. 

Við þurfum að ná að róa okkur svo hægt sé að ná til skynseminnar. 

 

Svipað og sleikipinnaheilinn  

HEILABÖRKURINN: finnur lausnir, setur markmið og vinnur með öðrum 

RANDAKERFIÐ: Með jákvæðum tilfinningum opnast leiðin til heilabarkarnins en með neikvæðum 

tilfinningum lokast á æðri hugusun og leiðin til heilastofnsins opnast.  

HEILASTOFNIN: við viljum berjast, flýja eða frjósa í stað eins og risaeðlurnar gerður.  

 

 
 

JÁ 
Nota orðið JÁ í stað NEI. 

 Ef nemandi spyr t.d.: Má ég fara og tala við þennan nemanda? 

 Svarar kennarinn: Já, þegar þú ert búinn með verkefnið 

 

 Nemandi gæti spurt: Má ég keyra bílinn þinn? 

 Kennari svarar: Já, þegar þú ert orðinn 17 ára  

 

Reynum alltaf að vera JÁ manneskjan, þá erum við opnari og myndum betra traust til nemenda og 

leiðin að heilaberki nemandans er opnari. 

 

  



Gott að hafa í huga 
 

 Stundum þarf einstaklingur sem er reiður tíma til að jafna sig. 

 Oft gefst vel að bjóða honum ákveðinn tíma til að jafna sig og þið ræðið saman að honum 

loknum. 

 Gerið barninu grein fyrir því að það ræður yfir hugsunum sínum og gerðum og það er á þess 

ábyrgð hvernig mál þróast. 

 

 

“Ekki eyða óþarfa orku” 
• Skiptir það sem barnið er að gera máli varðandi starfið? 

• Truflar það sem barnið er að gera starf annarra/geð annarra? 

• Truflar það sem barnið er að gera þig sem starfsmann? 

 

 

Áttan 
Samtalstækni uppbyggingar – Ef hegðun nemanda er að trufla.... 
 

Byrjum á stuttu inngripunum og ef þau virka ekki förum við í áttuna, rekja á milli reglufestu og 

uppbyggingar,,, alltaf að enda í uppbygginunni..... 

 

1. AÐSTOÐ: Hvenær ertu tilbúinn að byrja? 

2. LEIÐBEINANDI: Hvað átt þú að vera að gera núna? 

3. REGLUFESTA: Ef þú heldur áfram að trufla þá verður þú að ....(fara fram). 

4. UPPYGGING: Ég vil frekar að þú getir farið eftir þínu hlutverki og ég mínu. 

 

 

  



Sáttarborðið: 
Hér reynum við að vera alveg hlutlaus og leyfum nemendum að útklá sín mál sjálf. Auðvitað grípum 

við inn í ef allt er að fara í óefni. En þau eru ótrúlega fljót að tileinka sér þessar aðferðir og við getum 

einnig nýtt okkur þær ef við þurfum að ræða við einhvern einn nemanda. Þ.e.a.s. þetta ferli. 

 

Gott er að prenta blaðið út og plasta, þá er alltaf hægt að grípa til þess. 

1. Enginn er fullkominn 

2. Allir fá að segja frá 

3. Segja sannleikann 

4. Forðast ásakanir, afsakanir, skammir, væl og uppgjöf 

5. Hlusta án þess að grípa fram í  

6. Skrifa niður hugmyndir 

7. Velja bestu lausnina 

 

 

 
 

  



 
 

 
 

Þríhornið 
 

Uppbyggingar-þríhornið er verkfæri sem við getum notað til að hjálpa nemendum að komast á rétta 

braut í samskiptum. 

Við getum líka spilað á þríhornið til að viðhalda starfsgleði okkar. 

 

1. Hafa góða yfirsýn og muna að við erum alltaf að reyna að gera okkar besta.  

 Það er engin fullkominn. 

2. Við þurfum að sinna okkar þörfum án þess að særa aðra með hegðun okkar.  

3. Við þurfum að hugsa um það hvers konar manneskjur við viljum vera.  

 

Það er okkar vilji og gildismat sem stjórnar ferðinni. 

 

  



Fáar og skýrar reglur 
 

1. Hvað er í boði 

2. Hvað er ekki í boði. 

 

 

Allir í Kerhólsskóla: 

 
-Sinna hlutverki sínu 

-Virða rétt annarra 

-Koma fram af kurteisi 

-Bera ábyrgð á eigum sínum og skólagögnum 

 

 

Skýr mörk 
 

Ófrávíkjanlegar grundvallarreglur 

Þessi hegðun er ekki liðin í skólanum 
 

Hegðun sem ógnar öryggi er óheimil: 
-Líkamlegt/andlegt ofbeldi 

-Ávana- eða fíkniefni þar með talið áfengi, tóbak og rafrettur 

-Ögranir eða hótanir 

-Skemmdarverk og þjófnaður 

-Áhættuhegðun 

 

Hegðun sem hindrar nám og kennslu er óheimil: 
-Óvirðing 

-Ögrun  

-Ítrekað brot á almennum reglum 

 

 

 

Svona brotum verður vísað til stjórnenda, það er þegar allar 

skýru reglurnar hafa verið bortnar. 

 

Þá er uppbygginaráætlun sett í gang. 

 

Samningar og uppbyggaráætlun notað. 
 

 

 

 


