
Menntastefna Reykavíkurborgar 
Vinnuskjal: Hvernig stuðlum við að félagsfærni grunnskólabarna 
IS – janúar 2018 
 

1 
 

Svör starfsfólk í grunnskólum um hvaða leiðir það telur henta best til 

að stuðla aukinni félagsfærni  
 

Fjölbreyttir og lýðræðislegir kennsluhættir  

Samvinnunám 

 Leggja áherslu á kennsluhætti sem efla samvinnu og samskipti – samvinnunám. Meiri 

hópavinna og hópastarf – einnig þvert á náms- og aldurshópa. 

o Samvinna. Stuðla að sem mestri samvinnu nemenda. Samvinnunám – hópavinna – 

paravinna. 

o Skipulagðir hópar, hópavinna, hópleikir, samvinnuverkefni 

o Fara markvissar leiðir til að bæta/efla samskipti – hópefli. 

o Fjölbreytt verkefni í ólíkum hópum – læra að vinna með ólíkum einstaklingum.  

o Reglulegt hópefli í bekkjum og á milli stiga. 

o Aukin jafningafræðsla. 

o Námsfélagar, læra að hrósa, vinna saman og hjálpast að. 

o Auka lýðræðislega þátttöku nemenda í tímum. 

o Hafa málfundi til að þjálfa lýðræðislega hugsun. 

o Blanda nemendahópum vel, hafa breytilega hópa.  

o Félagsfærnileikir séu reglulega á dagskrá. 

o Framkvæma tengslakannanir reglulega. 

o Nýta daga eins og t.d. eineltisdaginn, Downs daginn og einhverfudaginn. 

o Skapa vettvang fyrir nemendur til að koma áherslum sínum til skila, t.d. með 

lýðræðislega kjörnu nemendaráði sem vinnur með stjórnendum og kennurum. 

o Stuðla að meiri samskiptum utan hefðbundins skólastarfs. Nýta þær leiðir sem eru 

þekktar til að efla samskipti.  

Ábyrgð nemenda á námi 

 Meiri ábyrgð nemenda á námi sínu með rök- og samræðu allt frá 1. bekk til 10. bekkjar. Aukið 

vald til nemenda. Nemendur hafi meira um nám sitt að segja og komi að ákvörðunum um 

það.  

o Leyfa nemendum að velja sér ólík verkefni og fara ólíkar leiðir til að leysa verkefnin. 

o Nýta fjölgreindir og áhugasvið. 

o Verkefni sem tryggja sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýni og eigið mat. 

o Nemendur setji sér markmið. 

Samþætting – þverfagleg vinna 

 Meiri samþætting: Vinna að heildstæðum, þverfaglegum viðfangsefnum – samþætta 

(söguaðferðin).  

 Verkefni þar sem líkt er eftir raunverulegum aðstæðum.  

 Kennsluaðferðir sem miða að því að virkja alla nemendur og hver hafi sitt hlutverk,  t.d. 

söguaðferð. 

Út í samfélagið – umhverfið – náttúruna  

 Kennslan færist meira út í þjóðfélagið – nota nærumhverfið - grnndarsamfélagið. Nýta 

náttúruna, umhverfið, mannauð samfélagsins, reynslu foreldra og fjölskyldu. Meiri 

vettvangskennsla. Þátttaka í daglegu lífi.  



Menntastefna Reykavíkurborgar 
Vinnuskjal: Hvernig stuðlum við að félagsfærni grunnskólabarna 
IS – janúar 2018 
 

2 
 

 Vinna að verkefnum sem miðast við að tengjast nærsamfélagi og nærumhverfi, t.d. að gera 

eitthvað og selja til að safna fjármagni fyrir líknarfélög, einstaklinga eða hóp/hópa. Þátttaka 

nemenda í góðgerðarmálefnum. Samstarf við leikskóla og eldri borgara.  

 Meiri skipulögð kennsla utandyra og náttúran nýtt á sjálfbæran hátt.  

 Vettvangsferðir – nauðsynlegur partur af kennslunni að fara í vettvangsferðir, t.d. leikhús, 

tónleika, elliheimili (syngja og lesa fyrir íbúa þeirra), leikskóla, ýmis fyrirtæki, stofnanir, söfn, 

sögustaði (Skálholt. Reykholt), Sorpu, læra á samgöngur. 

 Fleiri samfélagsleg verkefni – umhverfisverkefni – endurvinnsla – góðgerðaverkefni - 

sjálfboðaliðastörf. 

 Sjálfbærni, útikennsla.  

o Verkefni tengd Grænfánanum, vettvangsferðir og hópaverkefni í umhverfismálum. 

o Efla umhverfisvitund til að átta sig á hegðun sinni gagnvart umhverfi sínu og komandi 

kynslóða. 

o Tengja verkefni náttúrurunni og umhverfi skólans. 

Ýmsar hugmyndir um kennslu og starfshætti 

 Einstaklingsmiðuð kennsla. 

 Eflum listgreinarnar. 

 Gera kröfur. Leggja fyrir flókin verkefni, blanda saman einstaklingsverkefnum við 

hópaverkefni.  

 Samvera á sal. 

 Börn þjálfuð í að setja sig í spor annarra. 

 Spuni, tjáning, segja frá. 

 Meiri samræða. 

o Að nemendur upplifi að allar skoðanir séu jafn réttháar. 

o Festa umræður í stundatöflu. Þjálfa nemendur í að rýna til gagns. 

o Skapa rými fyrir umræður í litlum hópum t.d. heimspekilegar umræður og 

röksemdarfærslur. 

 Val sem kennsluaðferð. 

 Lausnaleitarnám, opin verkefni. 

 Áhugasviðsverkefni. 

 Aukið vægi leiks í kennslu: Náttúruleg leið barna til náms og þroska, eflir samskipti, samvinnu, 

ímyndunarafl og ábyrgð.  Að læra í gegnum leik styrkir félagsfærni og kennir mun á réttu og 

röngu. 

o Viðhorfsbreyting gagnvart leik sem kennsluaðferð. 

o Leikræn tjáning, leiklist, hlutverkaleikir. 

 Minni mötun 

 Gagnrýnin hugsun.  

 Athafnamiðað nám, t.d. á stöðvum – meira verklegt. 

 Snillinganámskeið fyrir alla í 4. bekk. 

 Jafningjafræðsla.   

 Meiri áformsgerð. 

 Heimspekikennsla. 

 Video modeling  

 Skólafærni í 1. bekk fyrsta 1/2 árið.  

 Efla sköpun, dans, tónlist, leiklist, tjáningu.  
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 Aukin hreyfing – íþróttir. 

 Úti og inni – meira verklegt – sköpun – heyfing – hópavinna – paravinna – einstaklingsvinna.  

 Leggja áherslu á gagnrýna hugsun nemenda. 

 Kennsluhættir þurfa að vera við hæfi hvers nemenda þar sem þau lær m.a. umburðarlyndi 

gagnvart hvert öðru 

 Beita valdeflandi aðferðum í námi 

 Auka samtal á milli nemenda þvert á hópa 

 Betri starfsaðstæður til verklegrar kennslu + raunhæfðra aðstæðna  

 Lýðræðislegt val nemenda á verkefnum og verkefnaskilum t.d. próf verkefni eða annað 

 koma fram fyrir hóp, kenna rétta framkomu 

 Nemendur fái tækifæri til ákvarðanatöku í ákveðnum verkefnum, hlusta á þeirra óskir (t.d. 

matseðill) 

 Einstaklingsmiðuð kennsla, hafa fjölbreytni og val. 

 Reyna að tengja viðfangsefni (áhugaverð) daglegu lífi þeirra og sem grundvallast á jafnræði 

og jafnrétti. 

 Þjálfa sjálfstæð vinnubrögð (til að efla sjálfsmynd) 

 Sveigjanlegri stundartöflur.  

 Aldursblöndum námshópum. 

 Símalausir dagar. 

 Kenna gagnrýna hugsun. Skipuleggja verkefni sem byggja á umræðum, kynningum og 

rökræðum. 

 Kenna framsögn. 

 Gerum kennsluáætlun alltaf og gerum kennsluna skemmtilega. Kennum margbreytileikann. 

Hlutverkaleikir og myndbönd. 

Nemendalýðræði. 

 Að þjálfa börn í lýðræðislegum vinnubrögðum og samræðum. 

 Bekkjarfundir á stundatöflu í öllum árgöngum, skýr markmið, vel skipulagðir og undirbúnir 

með verkefnum og umræðum um jafnrétti og lýðræði. 

 Kosningar meðal nemenda. 

 Skólaþing, nemendaþing, málþing.  

 Nemendur koma meira að skipulagi og axli ábyrgð á sínum ákvörðunum 

 Nemendur læri fundarsköp. 

 Auka verulega þátt nemendafélaga í skólastarfi, s.s. umhverfisnefndir, jafnréttisnefndir og 

skólavinir o.fl. 

 Setja nemendur í raunaðstæður, taka þátt í því sem er að gerast samfélaginu. 

(krakkakosningar, hverfakosningar). 

Þjálfun í samskiptum 

 Áhersla á lífsleiknikennslu og lífsleikniverkefni 

 Viðhorfsbreyting gagnvart lífsleikni sem námsgrein,  

 Stuðningur, námskeið í jákvæðum samskiptum, hlutverkaleikir, hópefli. 

 Efla kennslu í lífsleikni og leyfa nemendum að hafa áhrif á val viðfangsefna 

 Markviss þjálfun í jákvæðum samskiptum (Dale Carnegie) 

 ART- þjálfun.  

 Zippý verkefnin.  
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 Cat-kassinn. 

 Auka tíma og rými til að vinna með félagsfærni og taka annað út. Ekki bæta á fleiri 

verkefnum. 

 Látta nemendur setja sig í aðstæður og leysa úr verkefnum tengt lífsleikni. 

 Markvissari lífsleiknikennsla, kenna um tilfinningar og afleiðinga ills og góðs. Notum 

klípusögur. 

 Félagsfærnitímar fastir á töflu 

 Kenna félagsfærni í öllum árgöngum skólans með fjölbreyttum kennsluháttum. 

 Bæta þarf nám og kennslu í félagsfærni og styrkja sjálfsmynd nemenda með markvissara 

samstarfi innan skólans. 

 Vinna með einstaklingsfélagsfærni. 

 Nemendur þurfa að vita hvað í þessum hugtökum felst sem þýðir mikið nám (kennsla) fyrir þá 

þannig að þeir skilji hversvegna félagsfærni er mikilvæg. Nauðsynlegt að virkja þá til þátttöku.  

 Setja félagsfærni inn í ýmsar námsgreinar. 

 Mismunandi leiðir til að sýna – þjálfa þá félagshæfni sem nemendur þurfa að tileinka sér. 

 Gefa gull í hjartað. Vinadagar; vinaþema. 

 Félagsfærnisögur. Myndbönd og umræður. Huga að líðan annarra. 

Tjáning 

 Þjálfa framsögn, tjáningu og framkomu. 

Einelti 
 Fræðsla um einelti. Tala af alvöru um afleiðingar eineltis. 

 Vinna með leiðtoga í bekknum og reyna eftir fremsta megni að hafa þá jákvæða. Fræðsla um 

afleiðingar eineltis.  

Geðvernd 
 Nota geðorðin 10. 

Samskiptavandi - hegðunarvandamál 
 Skólinn fái fleiri bjargir vegna nemenda sem eiga erfitt með hegðun sína.  

 Sérhæfð þjónusta fyrir nemendur þar sem úrræði eru við hæfi   

 Námsver – stofna hegðunarver við skóla þar sem nemendur fá sérkennslu í félagsfærni hafi 

þeir ekki náð markmiðum. 

 Bekkjarstjórnun þarf að gera hærra undir höfði og skilgreina vel. 

 Hjálpa illa stöddum börnum félagslega i ríkari mæli.  

 Skólinn hafi úrræði til að vísa nemendum til forráðamanna, ef þau eru ekki skólahæf. 

Inntak náms 
 Fræðsla um ólíka menningarheima, trúarbragðafræðsla, siðfræði og heimspekifræðsla. 

 Fræðsla um félagslega einangrun.  

 Áhersla á jafnrétti og lýðræði meðal ólíkra þjóðfélagshópa. 

 Kynna fyrir nemendum ólik lífskjör.  

 Auka skilning barna og unglinga á mikilvægi vináttu. 

 Þjóðfélagsfræðsla til allra þegna.  

 Meiri umræður um þjóðfélagsleg gildi. 

 Fræðsla um skynsamlega notkun samfélagsmiðla. 
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 Kynjafræði, fordómar, tómstundir, áhugamál, sexting og netið. 

 Kenna um ábyrgð og siðfræði. Fjalla um pólitík og fjármál.  

 Samskipti kynjanna. 

 Réttindi og skyldur. 

Aukin ábyrgð 
 Læri að taka ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum. 

 Að efla ábyrgðartilfinningu nemenda. 

 Læra að öllum réttindum fylgja einnig ábyrgð og skyldur. 

 Auka vægi vals og ábyrgðar í námi nemenda. 

o Auka val nemenda svo þeir geti valið sér námshópa út frá áhugahvöt freka en fastri 

námskrá.   

 Að nemendur læri að taka ábyrgð á gjörðum sínum. 

 Láta nemendur bera meiri ábyrgð á skólaumhverfinu. 

Framkoma 
 Að bjóða góðan dag, huga að náunganum, t.d. hvernig honum líður. Biðjast fyrirgefningar ef 

e-ð hefur komið uppá.  

 Tillitsemi, kurteisi. 

 Nýta þær leiðir sem eru þekktar til að efla jákvæðni.  

Vinaliðaverkefni 
 Koma vinaliðaverkefninu inn í grunnskóla Reykjavíkur. Kenna framkomu í frímínútum. Fjölga 

fagstéttum innan grunnskóla. 

Námsmat 
 Meira mat á færniþáttum. Meiri samþætting námsmats á milli stofnana. 

 Leiðsagnarnám. 

 Breyting á námsmati. Fleiri þættir teknir inn. Ekki eingöngu það sem lært er af bók. 

 Tengja félagsfærni við leiðsagnarnám, erum við með hugarfar vaxtar eða stöðnunar? 

 Nemendaviðtöl með kennara. 

o Helst mánaðarlega. Nemendur fái tækifæri til að tala við kennara sinn. Kynnist honum 

betur og þori þá að leita til hans ef þurfa þykir. 

Markmið og hæfni 
 Nemendur fái skýr markmið.  

 Markmið sem eru metin – hvaða hæfni þau eiga að hafa svo þau teljist hafa náð tilteknum 

félagslegum markmiðum. 

Viðhorf - áherslur 
 Vinsemd. 

 Áhersla á seiglu. 

 Samfélagsleg ábyrgð. 

 Eyða fordómum með fræðslu. 

 Virðing gagnvart ólíkum hugmyndum nemenda. 

 Vera opinn fyrir hugmyndum nemenda um þeirra eigin vinnu.  

 Leggja áherslu á virðingu og traust. 

 Skapa jarðveg fyrir fjölbreyttar skoðanir og virkja hópinn. 
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 Foreldrar og kennarar mega aldrei hætta að leita að orsök þess sem veldur vanlíðan 

nemenda. 

 Að nýta mistök til þess að bæta sig, mistök eru í lagi. 

 Hvatning, hrós í námi og uppbyggjandi og jákvætt skólastarf 

 Allir nemendur saddir – Alltaf! Vellíðan skiptir öllu. 

 Hlustað á hvað það er sem nemendur vilja ekki. 

 Styrkja nemendur í félagslegum aðstæðum. 

 Skapa jarðveg fyrir fjölbreyttar skoðanir og virkja hópinn. 

 Svigrúm fyrir mistök og gefa nemendum færi að gera hlutina sjálf. 

 Jafnrétti/jöfn tækifæri. 

 Kennum aðferð frekar en efni, út frá persónum og þroska þeirra og áhuga frekar en aldri. 

 Mannleg samskipti á heilbrigðan hátt. Tala við unglinga á jafnréttisgrundvelli.  

 Efla einstaklinginn – styrkleikar nemenda fái að njóta sín. 

 Stuðla að hjálp til sjálfshjálpar. 

 Efla hugsun um netöryggi barna. ábyrgð. Auka þátttöku þeirra í að vernda og hafa áhrif á 

nærumhverfi sitt. 

 Vinna með styrkleika nemenda. 

 Nemendur læri að bera virðingu fyrir skoðunum annarra og sýna tillitssemi.  

 Fjölbreytileiki, lýðræði og jafnrétti. Hlusta á skoðanir annarra og leyfa öllum að tjá sig. 

Lýðræðisleg vinnubrögð. Samvinna í stað samkeppni. Samkennd. Efla sjálfsmynd og styrk 

hvers og eins. Efla samkennd og umburðarlyndi. Átta sig á því að allir hafa ólíkan bakgrunn og 

hvað það þýðir. Umburðarlyndi gagnvart öllum (fatlaðir o.fl.).  

 Gagnkvæm virðing, hrósa, deila, hjálpa, kurteisi. 

 Kenna nemendum að slæm umgengni hafi afleiðingar. Ef illa er gengið um skólann og hluti 

sem þar eru þá kemur það illa út. 

 Sterk sjálfsmynd. 

 Skipting eftir getu / áhuga. 

Samstarf 
 Vinna þarf með þessi atriði í samstarfi við heimilin, öll skólastig og þvert á þjóðfélagsstig.  

 Aukin samvinna milli skóla. Deila verkefnum og upplýsingum. Sameiginlegur gagnagrunnur. 

Reglur 
 Mörk. Reglur. 

 Skýrarar reglur  – allir meðvitaðir – samstíga 

 Skýrar samskiptareglur. 

 Skýrir verkferlar í erfiðum samskiptum. 

 Læra að öllum réttindum fylgja einnig ábyrgð og skyldur. 

 Æfa sig að fara eftir reglum. 

Foreldrar 
 Uppeldisfræðsla fyrir foreldra (skylda). 

 Bjóða foreldrum í skólann. Skýra hlutverk foreldra í námi/hegðuna barna.  

 Efla ábyrgð foreldra í skólastarfinu. Gera foreldra meðvitaðri. 

 Þjóðfélagsfræðsla fyrir foreldra. 

 Foreldrasamstarf. Skýrari ábyrgð og hlutverk foreldra. 
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 Aukin samvinna við foreldra varðandi agamál og ákveða viðurlög við síendurteknum brotum. 

 Virkja foreldrasamfélagið, t.d. með aukinni umfjöllun um skólastarf. Skerpa enn betur á 

ábyrgð hvers og eins. 

Starfsfólkið 
 Fjölga fagfólki. Ráða sérfræðinga! – félagsfræðinga, sálfræðinga, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa, 

talmeinafræðinga. 

 Starfsfólk sé fyrirmyndir. 

 Starfsfólk innan skólans sem sinnir félagsfærni – sérhæft starfsfólk sem vinnur með 

kennurum og sinnir „erfiðum“ frávikum. 

 Að létta á vinnuálagi kennara (og nemenda) til að rými skapist til breytingaaðgerða þar sem 

mikla vinnu þarf í mörgum tilvikum með suma einstaklinga. 

 Sveigjanlegur vinnutími kennara (starfsmanna). 

 Greinargóð stefna í skóla sem allir starfsmenn verða að vinna eftir. 

 Þverfagleg teymi kennara og starfsmanna skólans til að koma betur til bóts við ólíkar þarfir. 

 Efla teymiskennslu og þverfaglega samvinnu. 

 Hafa gott utanumhald og koma nýjum kennurum inn í það starf sem vel er unnið, t.d 

jafningjamat, spjallfélaga, sjálfsmat. 

 Allir starfsmenn verða að fylgja stefnu skóla. Skóli þarf að fylgjast með og sjá til þess að 

starfsmenn séu samstíga. 

 Fleira starfsfólk og skóla (sérhæfari) sem koma til móts við mismunandi þarfir nemenda, 

íþróttaskóla, listaskóli, Klettaskóli, Brúarskóli o.fl., o.fl. 

 Gæta þess að tónlistar- og leiklistarkennari og danskennari séu ráðnir í alla skóla. Þá er hægt 

að setja upp söngleiki, stofna kóra og margt fleira sem eflir félagsfærni. Gæta þess að allir 

nemendur í öllum árgöngum fái þessa kennslu. 

Endurmenntun - starfsþróun 
 Námskeið fyrir kennara í kennslu gagnrýninnar hugsunar og setja efnið í námskrá 

kennaranáms. 

 Kennarar öðlist góða færni til að stýra hópumræðum. 

 Almennt starfsfólk þarf fræðslu og markvissa kennslu og þjálfun í hvernig þau geta unnið með 

félagsfærni barna – hafa þarf hugsfast að félagslega sterk börn standa betur að vígi. 

 Allir kennarar fái námskeið / þjálfun í hvernig á að halda bekkjarfundi. 

 Að kennari fari í endurmenntun í tilfinninga- og agavanda barna. 

 Innleiðing á hugmyndafræði - gefa henni rými og góða teymisstjórn.  

 Að gefa út námsefni í félagsfærni og fylgja því eftir með námskeiðum (SFS).  

Aðstaða og námsumhverfi 
 Efla aðbúnað og tækjakost. 

 Fjölbreyttara húsnæði til raungreinakennslu. 

 Það þurfa að vera fjölbreytt kennslurými. 

 Hlýlegra umhverfi. 

 Betri aðstaða og tæki, tölvuver. 

 Fjölbreytt námsefni: Kennslugögn þurfa að vera fjölbreytt. 

 Bæta námsgögn í lífsleikni og gera kennslu markvissari.  Þarf að vinna að  samfellu í 

skólanámskrá og endurskoða.   
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Skipulag 
 Festa félagsfærni inni í kennsluáætlunum og námskrá. 

 Sveigjanlegri stundartöflur.  

 Aukin stoðþjónusta þegar þörf krefur, t.d. í kennslustundum. Huga að samsetningu 

nemendahópa út frá verkefnum.  

 Aukinn tími til undirbúnings / lækkun kennsluskyldu, 

 Stærð námshópa skiptir mestu máli. Fækka fundum. 

 Huga sérkennslu og stuðningi í hverjum bekk.  

 Vinna betur með niðurstöður:  Skólapúlsinn og Olweus.   

 Gefa tíma til ígrundunar og undirbúnings. 

 Fjármagn til að koma til móts við skóla án aðgreiningar. 

 Verkefnastjórnun eða deildarstjórnun? 

Ýmislegt 
 Utan skólatíma: t.d. félagsvist, (nemendur og foreldrar saman), spilakvöld, vinahópar, 

bekkjarkvöld. 

 Skipulögð dagskrá í frímínútum. 

 Verkferlar um móttöku nýrra nemenda, jákvæð skólabyrjun og sambábyrgð. 

 Flæði  á milli bekkja, heimsóknir nemenda inn í aðra bekki. 

 Snemmtæk íhlutun – byrja strax = betri árangur og líðan. Einstaka nemendur þurfa kannski á 

einstaklingsinnlögnum til að skilja betur færnina. 

 Leikur og frímínútur. 

 Það eyðist sem af er tekið, sparið orku kennarans. 

 Öðruvísi forvarnarfræðsla. 

 Kærleiksríkur – jákvæður agi. 

 Uppeldi til ábyrgðar. 

 Skila því sem er sett fyrir.  

 Skipuleggja í upphafi skólaársins, hver árgangur. 

 Sveigjanleiki og samvinna óháð bóklegum greinum. 

 Miða kennslu út frá því að nemendur hafi skýr hlutverk og ábyrgð. 

 Foreldrar og kennarar mega aldrei hætta að leita að orsök þess sem veldur vanlíða nemenda. 

Haldið til haga 
 Veita fjármagni í þætti eins og stoðþjónustu endurmenntun, foreldrafræðslu, mönnun 

(fagfólk), aðbúnað og aðlögun vinnutíma að verkefnum sem eru í (sífelldri) mótun.  

 Betri skilningur stjórnvalda á skólastarfi. 

 Hærri laun og virðing. 

 Fræðsla og jákvæður skólabragur.  

 Félagsleg markmið sýnileg á öllum vinnustöðum 

 Þátttaka í þrifum, mæta á viðburði. 

 Umræður og fræðusluefni í stofum. 

 Leyfa ruslinu að vera í einhverja daga á sal og annars staðar. 

 Sjálfstjórnun ... Segja frá. Standa með sjálfum sér. 

 Nem. kynna t.d. áhugamálið sitt. Nem. styðja hver annan í almennum kennslustundum 
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 Opna umræðu um að bakgrunnur er ekki sá sami og það þurfi að taka tillit til hvers og eins 

eftir bakgrunni þeirra. Tengja saman heimili, samfélag og skóla. Hópefli, lífsleikni, klípusögur, 

framkoma, fjölbreytt verkefni, Góð eftirfylgni. 

 Bætt samskipti þar sem virðing jafnrétti og félagsfærni eru í forgrunni.  

 Samvinna um bætt samskipti allra í skólasamfélaginu. 

 Kennarin þarf að lesa vel í aðstæður og vera meðvitaður um samskipti í skólastofunni. 

 Kennari þarf að ræða og leiðbeina nemendum með jákvæð samskipti. Grípa strax inní ef 

eitthvað kemur uppá. 


