Fræð
ðslu‐ og menningarsvið

Áfalllaáætlun fræ
æðslu- og me
enningarsvið
ðs
Dalv
víkurby
yggðar
r
Áfallaáæ
ætlun fræðslu
u‐ og mennin
ngarsviðs Daalvíkurbyggða
ar er unnin fyrir
fy stofnanir
ir sviðsins. Með
M því er
t.d. átt vvið leik‐ og grrunnskóla, tó
ónlistarskólaa, söfn, félagssmiðstöð og íþróttamiðsstöð. Ekki á allt
a við
allar stoffnanir og geg
gna skólar almennt lykilhhlutverki þeg
gar áföll verð
ða en mikilvæ
ægt er að
stofnanirnar og samffélagið taki heildrænt
h
uta
tan um þá sem lenda í áfa
alli og ástvinni þeirra.

Skilgre
eining:
Áföll sem áætlunin
n nær til eru:
1. Andlát barna eða
e
alvarleg
g slys, alvarrleg veikind
di, langvinn
nir sjúkdóm
mar og mikil
vanlíðan.
denda barna
a eða alvarrleg slys eð
ða veikindi og
o langvinn
nir sjúkdóm
mar.
2. Andlát aðstand
eg slys, mik
kil vanlíðan,, alvarleg veikindi
v
og langvinnir
3. Andlát starfsfólks, alvarle
mar
sjúkdóm
4. Andlát maka eð
ða barna sttarfsfólks.

Orðskýriingar:
•
•

óra getur t.d.. verið átt viðð umsjónarkennara, deilldarstjóra ogg jafnvel
Með hópstjó
vverkefnastjó
óra í félagsmiiðstöð.
YYfirmaður geetur t.d. verið skólastjóri,, leikskólastjóri, íþrótta‐ og æskulýðssfulltrúi, sviðsstjóri
ffræðslu‐ og menningarsv
m
viðs.

Aðrar up
pplýsingar:
•
•

•

•

Ef stjórnandi er mikið ten
ngdur þeim ssem fyrir áfaalli verður tekkur næsti yfi rmaður við
sstjórninni.
Leik‐ og grun
nnskólar hafa
a áfallateym i starfandi. Verði
V
áfall þá
á er möguleggt að fá aðsto
oð frá
ö
öðrum áfallaateymum, stjjórnendum ssviðssins og kennsluráðgj
k
jafa svo og sttarfsmönnum
m
ffélagssviðs.
Mikilvægt err að viðhafa hreinskilin o g einlæg tjásskipti. Forðasst að nota huuglægar útskkýringar,
o
ofnota ekki orð
o eins og svefn
s
og ferðð í stað dauðaans sem og fara
f varlega í að nota trúarleg orð
o
og túlkun.
SSkólastjóri tó
ónlistarskóla
a og/eða staððgengill hanss kynna sér málið
m
hjá þei m er málið varðar
v
í
ggrunn‐ eða leeikskóla og ákveða
á
viðbrrögð ef við á..
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ynningar:
Tilky
Tilkynningar um áfall skulu berast
b
til yfiirmanns sto
ofnunar, staðgengils e
eða námsrá
áðgjafa
n starfandi.
sé hann
Þegar s
stjórnandi/á
áfallateymi tilkynna bö
örnum, starfsfólki eða aðstanden
ndum um áfall skal
sá sem það gerir aldrei
a
gera það einn. Á
Áfallaráð hv
verrar stofn
nunar skipa
ar stuðningsteymi
til að vinna með viðkomandi ef þurfa þy
ykir. Ef leita
a þarf stuðnings til að
ðila utan sto
ofnunar
þ
Áfallará
áð gætir áv
vallt fyllsta trúnaðar gagnvart skj
kjólstæðingum
sér áfallaráð um það.
sínum.
ægt er að allir starfsme
enn fái upp lýsingar um
m áföll frá sínum
s
yfirm
manni og reynt skal
Mikilvæ
eftir fre
emsta megn
ni að sjá til þess að e
enginn fái upplýsingar um áföll í g
gegnum fjö
ölmiðla.
Eingöng
gu yfirmaðu
ur stofnuna
ar eða yfirm
maður hans skal hafa samskipti
s
v
við fjölmiðla
a vegna
áfallsins
s og skulu aðrir starfs
smenn vísa á þá.

Áföll tengd aðstandendum
m
Þegar a
aðstandendur barna le
enda í áfalli er mikilvæ
ægt að vinna vel með ffjölskyldunni og
upplýsa
a börn, starrfsfólk og aðra aðstand
dendur ef við
v á. Börn
n hafa þörf fyrir öryggi svo
þau eigi auðveldarra með að vinna
v
úr áffalli/sorg.

Alvarlleg slys aðstandenda ba rna
•
•
•

Yfirm
maður fær staðfestingu
u á slysinu hjá forráða
amanni barnsins og læ
ætur aðra se
em
málið
ð varðar vitta. Jafnfram
mt er mikilv
vægt ef aðrrir starfsme
enn fá upplý
ýsingar að þeim sé
komið til yfirmanns.
maður kallarr saman áfa
allaráð og þ
það ákveðu
ur í samráði við forráð
ðamenn hve
ernig
Yfirm
unnið
ð skuli að málinu.
m
Starffsmenn und
dirbúa hópin
nn undir sa
amskipti við
ð barnið.
Starfsm
menn undirb
búa barnið undir að ko
oma aftur í skólann/fé
élagsmiðstö
öð og styðu
ur það
vel fyrs
stu dagana.

Alvarlleg veikiindi aðsttandenda
a barna
•
•
•

Yfirm
maður fær staðfestingu
u á veikindu
unum hjá aðstandand
a
a barnsins og lætur aðra
sem málið varða
ar vita.
maður kallarr saman áfa
allaráð og þ
það ákveðu
ur í samráði við forráð
ðamenn hve
ernig
Yfirm
unnið
ð skuli að málinu.
m
Starffsmaður sem
m er í mestta samband
di við barnið heldur gó
óðu samba ndi við heim
milið og
fylgis
st með fram
mvindu mála, stjórnan
ndi ákvarðar hver teng
giliðurinn err.

Andlá
át aðstan
ndenda barna
b
•
•

•

Yfirm
maður sér um að afla staðfestra
s
u
upplýsinga um atburðiinn og hefu
ur samband
d við
forráð
arnsins.
ðamenn ba
Yfirm
maður kallarr áfallaráð ásamt
á
sókn
narpresti sa
aman. Áfallaráð ákveð
ður fyrstu
viðbrrögð stofnunar í samrráði við forrráðamenn og
o skiptir með
m
sér verrkum.
Gæta
a skal þess að náin skyldmenni h
hins látna sem eru við nám eða sstörf við
stofnunina fái frregnina sérrstaklega, e
ekki yfir hóp
pinn.
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•
•
•
•
•
•
•

maður kallarr starfsfólk stofnunar ssaman eins
s fljótt og hægt
h
er og tilkynnir
Yfirm
dauðsfallið. Yfirmaður gættir þess að þeir starfsm
menn sem ekki
e
eru í sstofnuninni þann
dag ffái fregnina.
Yfirm
maður, sókn
narprestur og
o hópstjórri tilkynna andlátið
a
í viðkomandi hóp . Hóps
stjóri
hlúir að hópnum
m eins og hægt er með
ð aðstoð hjjúkrunarfræ
æðings, aðilla úr lausna
arteymi
eða s
sálfræðings
s.
Hóps
stjóri, í sam
mráði við að
ðstandendu r, hefur sam
mband við forráðamen
nn allra barna í
hópnum og segir frá atburrðinum.
urinn útbýr samúðarkv
veðju sem þ
þau færa barninu og fjölskyldu
f
h
hans ásamtt kveðju
Hópu
frá sttofnuninni.
Ræða
a þarf í áfallaráði og í samráði vi ð ættingja hvort starffsmenn eða
a börn verð
ði
viðstö
ödd jarðarfförina.
Hóps
stjóri undirb
býr hópinn undir móttö
öku hans þegar
þ
hann kemur aftu
ur.
stjóri undirb
býr barnið undir
u
að ko
oma aftur í hópinn og styður han n vel fyrstu
u
Hóps
dagana.

Áföll ttengd starfsfó
s
ólki
Alvarle
eg slys sttarfsmanns
•
•

Y
Yfirmaður fær
f
staðfes
stingu á sly sinu hjá sta
arfsmanni eða
e
aðstan danda hans og
lætur aðra sem málið varðar vita
a.
aðstandand
Y
Yfirmaður ákveður
á
í samráði við áfallaráð og
o þann slasaða (eða a
da
hans) hverrnig segja skuli
s
börnum
m og öðru starfsfólki
s
frá
f slysinu.

Alvarle
eg veikin
ndi /langv
vinnir sjú
úkdómar starfsma
s
nns
•
•

Yffirmaður fæ
ær staðfestingu á veik
kindunum hjá
h starfsma
anni eða að
ðstandanda
a hans
og
g lætur aðrra sem málið varðar v
vita.
Yffirmaður ák
kveður í samráði við á
áfallaráð og
g þann veik
ka (eða aðsstandanda hans)
h
hv
vernig segjja skuli börrnum og öð
ðru starfsfóllki frá veikindunum.

Andlátt starfsmanns
•
•
•
•
•
•
•

Yffirmaður le
eitar staðfes
stra upplýssinga um an
ndlátið.
Yffirmaður ka
allar saman
n allan starffsmannahó
ópinn sem fyrst
f
upplýssir um andlátið og
gætir þess að
a láta þá vita
v
sem eru
u fjarverandi þann dag.
G
Gæta þarf að náin skyldmenni hin
ns látna sem
m eru við nám
n
eða stö
örf fái fregn
nina
sé
érstaklega en ekki yfirr hópinn.
Á
Áfallaráð fun
ndar um hv
vernig tilkyn
nna eigi börnunum um
m andlátið o
og hvernig
upplýsingum
m skuli kom
mið til forráð
ðamanna barnanna.
Aðilar úr áfa
allaráði veita börnunum
m sem næs
st stóðu sta
arfsmannin um stuðnin
ng
A
næstu daga.
er heim til nánustu
n
aðsstandenda starfsmann
ns og sendiir samúðarkveðju
Yffirmaður fe
til þeirra.
s
um áfallas
streitu og birtingamyn
nd hennar, ef þörf
Sálfræðingur upplýsir starfsmenn
er á.

Andllát maka eða barn
na starfsffólks
•
•
•

Yffirmaður le
eitar staðfes
stra upplýssinga um an
ndlátið.
Yffirmaður up
pplýsir allt starfsfólk sskólans um andlátið og gætir þesss að láta þá
þ vita
se
em eru fjarrverandi þann dag.
Þe
ess skal gæ
ætt að náin skyldmenn
ni hins látna
a sem eru við
v nám eð
ða störf fái
frregnina sérrstaklega en
n ekki yfir h
hópinn.
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•

Eff maki eða barn hópsttjóra fellur frá tilkynnir yfirmaður ásamt að
ðila úr áfalla
aráði
hópnum um andlátið og kemur up
pplýsingum
m til forráðamanna barrnanna.

•

Aðilar úr áfa
allaráði veita börnunum
m sem næs
stir stóðu starfsmanni num stuðning
A
næstu daga.
n fer heim til
t starfsma
anns og sen
ndir samúðarkveðju ti l nánustu
Yffirmaðurinn
að
ðstandenda
a.

•

Slys, sjúkdó
ómar eð
ða andlá
át barn
na
Alvarleg
g slys á börrnum. Átt er
e við meiriiháttar áverrka sem ge
etur stofnað
ð lífi barnsin
ns í
hættu.

Slys se
em verða
a í skipulö
ögðu starrfi á vegu
um Dalvík
kurbyggða
ar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V
Verði barn fyrir alvarlegu slysi í sskipulögðu starfi skal sá starfsm
maður sem næstur
n
e
er kalla á hjálp
h
og sinna barninu
u þar til sérttæk aðstoð
ð berst.
Hafa skal samband
s
við forráðam
menn barnsins og lögre
eglu sem alllra fyrst.
Y
Yfirmaður kallar
k
til áfa
allráð sem ákveður næ
æstu skref.
A
Aðilar úr áffallaráði ása
amt hópstj óra ræða við
v börnin í þeim hópu
um sem ten
ngjast
málinu.
Ö
Öllu starfsffólki og börnum er gre
eint frá slys
sinu og þess gætt að e
enginn fari heim
með rangar eða misvíísandi upplý
ýsingar.
e að fara yfir
y og skrá þá sem vo
oru vitni að atburðinum
m og hugað
ð að
Mikilvægt er
þeirra þörfu
um sérstak
klega.
Hópstjóri hringir
h
heim
m í forráðam
menn annarrra barna ef þurfa þyk
kir.
S
Sé slysið mjög
m
alvarle
egt er haldi nn fundur í lok dags með
m
öllu sta
arfsfólki þa
ar sem
ffarið er yfirr atburðinn ásamt áfa llaráði.
S
Stjórnandi skal skrá slysið.
s

Slys se
em verða
a í frítíma
a:
•
•
•

Yffirmaður afflar upplýsinga um sly
ysið hjá forrráðamönnu
um barnsinss.
Á
Áfallaráð fun
ndar og ákv
veður hvern
nig bregðas
st skuli við..
Starfsfólki og börnum er
e tilkynnt um slysið.

Næstu dagar efttir slysið:
• Hópstjóri he
eldur samba
andi við forrráðamenn barnsins og
g fylgist me
eð líðan þess.
anni kemur upplýsingu
um til starfs
smanna og barnanna sem
• Hópstjóri ásamt yfirma
engjast þeim slasaða.
te
• Hópstjóri ath
hugar hvort heimsókn
nir séu mög
gulegar eða heppilegarr. Að öðrum
m kosti
arninu kveð
ðju.
getur hópuriinn sent ba
Þegar barnið sn
nýr til baka
a
• Hópstjóri un
ndirbýr hópinn undir m
móttöku barrnins.
ndirbýr barn
nið undir að
ð koma aftu
ur í hópinn og styður það vel fyrstu
• Hópstjóri un
dagana.

Alvarle
eg veikin
ndi og langvinnir s
sjúkdóma
ar barna
•
•
•
•

Y
Yfirmaður aflar
a
upplýs
singa um v eikindin hjá
á forráðamönnum barrnsins .
Á
Áfallaráð ákveður hve
ernig skuli ttaka á málinu og hve mikið skuli vinna með
ð
v
viðkomandi hóp.
Y
Yfirmaður greinir
g
starfsfólki frá v
veikindum barnsins
b
og
g hópstjóra r ræða við þá
hópa sem næstir
n
stan
nda barninu
u eða eftir aðstæðum
a
n.
í hvert sinn
Hópstjóri athugar hvo
ort heimsók
knir séu mö
ögulegar eð
ða heppilega
um kosti
ar. Að öðru
g
getur hópurinn sent barninu
b
kve
eðju.
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Þegar barnið ke
emur aftur
r:
•
•

Hópstjóri u
undirbýr hópinn undir móttöku ba
arnsins.
Hópstjóri undirbýr
u
barrnið undir a
að koma afftur í skólan
nn og styðu
ur það vel fyrstu
f
d
dagana.

And
dlát barns

Yfirm
maður sér um að afla staðfestra upplýsinga
a um atburð
ðinn og heffur samban
nd við
forrá
b
áðamenn barnsins.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y
Yfirmaður kallar
k
áfalla
aráð ásamt sóknarpresti saman. Áfallaráð á
ákveður fyrstu
v
viðbrögð sttofnunarinn
nar í samrá ði við forrá
áðamenn og
g skiptir me
eð sér verk
kum.
G
Gæta skal þess að náin skyldme
enni hins láttna sem eru við nám e
eða störf hjá
s
stofnun fái fregnina sé
érstaklega,, ekki yfir hópinn.
h
Y
Yfirmaður kallar
k
starfs
sfólk saman
n eins fljóttt og hægt er
e og tilkyn
nnir dauðsfa
allið.
Y
Yfirmaður gætir
g
þess að þeir sta rfsmenn se
em ekki eru
u í vinnunnii þann dag fái
ffregnina.
Y
Yfirmaður, sóknarpres
stur og hóp
pstjóri tilkynna andlátiið í viðkom andi hópi. Hlúð er
a
að börnunu
um eins og hægt er m
með aðstoð annarra sta
arfsmanna.. Skoða þarrf hvort
rétt sé að kalla
k
til fore
eldra þeirra
a barna sem
m í mestum
m tengslum eru við barrnið.
Hópstjórar tilkynna an
ndlátið í öð rum hópum
m, þannig að
a allir fái frregnina sam
mtímis.
Hópstjórar gæta þess að hafa sa
amband við
ð þau börn sem ekki e
eru þennan dag.
Hópstjórar//stjórnendu
ur senda brréf heim til foreldra þa
ar sem grei nt er frá an
ndlátinu
o
og atburðum dagsins.. Skoða þarrf hvort rétt sé að hrin
ngja í eða n
ná á foreldrrum
na sem í me
estum vinsk
kap við barrnið.
þeirra barn
Y
Yfirmaður sér
s til þess að fáni sé dreginn í hálfa
h
stöng þegar búið
ð er að tilky
ynna
börnunum andlátið.

Í hópnu
um sama dag:
d
• Starfsmenn sem eiga að
a vera með
ð hópinn fy
ylgja honum
m eftir það sem eftir er
e
kóladags. Honum
H
til stuðnings erru aðilar úrr áfallaráði.
sk
• Börnunum er
e gefið tæk
kifæri til að
ð ræða um atburðinn.
a
orráðamenn sækja bö
örnin sín ef þurfa þykir.
• Fo
• Hópstjóri gæ
ætir þess að
ð hafa samband við fo
orráðamenn
n þeirra barrna sem ek
kki eru í
ennan dag.
sttofnunni þe
• Á
Áfallaráð ása
amt hópstjó
óra fundar í lok dags, fer yfir stö
öðuna og ge
erir áætlun um
næstu skref.
Rætt við verrkefnastjóra
a félagsmið
ðstöðvar og
g opnun þes
ss dags tek
kur mið af
• R
attburðinum..
Næstu d
dagar:
• Fulltrúar sttofnunarinn
nar fara ása
amt hópstjó
óra í heimsó
ókn til aðsttandenda barnsins
með samúð
ðarkveðju.
• Hópstjóri te
ekur á móti börnunum
m næstu da
aga.
• Hópurinn útbýr
ú
samúð
ðarkveðju o
og/eða skriifar minning
gargrein. E
Einnig geta þeir
tteiknað my
yndir, skrifa
að bréf, ljóð
ð eða sögur.
• Hópnum err greint frá því sem ge
erist næstu daga þ.e. kistulagnin
ng og jarðarför.
e
að vera
a við jarðarrförina þarff að undirbú
úa það vand
mráði
• Ef börnin eiga
dlega í sam
v
við forráðamenn þess
s látna. Nau
uðsynlegt er
e að forráðamenn farii með börnunum
s
sínum í jarð
ðarförina/ minningara
athöfnina.
a næstu da
• G
Gefa þarf svigrúm
s
í hó
ópnum fyri r mismunandi viðbrög
gð barnanna
aga á
e
eftir. Mikilv
vægt er að börnin fái a
að tjá tilfinn
ningar sínar og ræða málin.
Á
Áfallaáætlunin var
v unnin af starfshópi undir stj
tjórn sviðsstjóra
a fræðslu- og me
enningarsviðs. LLeitað var umsa
agna
s
starfsmanna, sttjórnenda, skóla
ahjúkrunarfræðiings, félagsmála
astjóra og prests. Vinnu lokið í apríl 2013.
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