
    Við berum öll ábyrgð
    Í tilefni dags gegn einelti þann 8. nóvember viljum við minna á að öll 
    erum við ábyrg fyrir því að samfélag barna sé vinsamlegt, án eineltis 
    og annars ofbeldis. 
    Hér eru nokkur dæmi um ábyrgð starfsfólks, foreldra, barna og fjölmiðla.

Ábyrgð starfsfólks 
• Að stuðla að góðum skólabrag /starfsanda þar sem samkennd, virðing og ábyrgð eru höfð 
 að leiðarljósi.
• Að bera umhyggju fyrir öllum börnum og vera vakandi fyrir líðan þeirra.
• Að tryggja öryggi barna og unglinga.
• Að efla markvisst félagsfærni barna og hæfni til samstarfs í fjölbreyttu samfélagi.
• Að styrkja góða hegðun og leiðbeina börnum sem sýna neikvæða hegðun.
• Að sýna gott fordæmi í samskiptum við börn, foreldra og samstarfsfólk. 
• Að fylgja áætlun um forvarnir, inngrip og eftirfylgd í eineltismálum, sbr. gátlista SFS. 

Ábyrgð foreldra 
• Að hlusta á barnið. 
• Að kenna barninu að setja sig í spor annarra og bera virðingu fyrir öðrum.  
• Að sýna gott fordæmi í samskipum við fólk og virða margbreytileika mannlífsins.
• Að sýna leik og starfi barnsins áhuga og virðingu og vanda sig í umræðu um 
 um skóla- og frístundastarfið.
• Að vera í góðu sambandi við aðra foreldra. 
• Að láta starfsfólk skóla- og frístundastarfs vita ef barnið sýnir merki um vanlíðan eða grunur vaknar 
 um einelti eða annað ofbeldi. 
• Að fylgjast með netnotkun barnsins og kenna því að nota netmiðla á ábyrgan hátt.
• Að taka virkan þátt í því að leysa vandamál sem upp kunna að koma í skóla- og frístundastarfinu.
 

Ábyrgð barna
• Að sýna öðrum virðingu, vinsemd og samkennd.
• Að skilja ekki út undan eða baktala aðra.
• Að virða margbreytileikann og muna að enginn getur allt en allir eitthvað. 
• Að hafa hugrekki til að standa með þeim sem eru beittir órétti.
• Að láta foreldra sína eða starfsfólk vita þegar þau telja sig eða önnur börn beitt einelti eða öðru ofbeldi.
• Að koma fram við aðra eins og þau vilja að komið sé fram við sig, líka á netinu. 

Ábyrgð fjölmiðla
• Að hafa í huga að börn og unglingar eru ólögráða einstaklingar og fjalla um málefni þeirra í því ljósi.  
• Að fjalla af varkárni og virðingu um vinnustað barna og unglinga.
• Að virða að starfsmenn í skóla- og frístundastarfi eru bundnir trúnaði við börn, foreldra og 
 samstarfsfólk sitt. 
• Að virða að nafn- og myndbirtingar í umfjöllun um einelti gagnvart barni eða unglingi getur unnið 
 gegn úrlausn vandans og velferð þeirra sem í hlut eiga. 
• Að hafa í huga að börn og unglingar eru líka fjölmiðlaneytendur.   
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