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Verklagsreglur Fram í eineltismálum 
 
Knattspyrnufélagið Fram leggur áherslu á að öllum líði vel í starfi félagsins.  Einelti og 
annað ofbeldi er ekki liðið innan raða félagsins.  Leitast er við að fyrirbyggja einelti og 
ofbeldi og leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. 
 
Skilgreining á einelti: 
Einelti er endurtekið ofbeldi eða áreitni sem stjórnað er af einstaklingi eða hópi og beinist að 
einstaklingi sem tekst ekki að verja sig.  Einelti er ofbeldi og félagsleg útskúfun sem getur 
haft alvarlegar afleiðingar fyrir þolandann og gerandann. 
Einelti getur bæði verið líkamlegt og andlegt.  Barsmíðar, spörk, hrindingar og líkamlegar 
meiðingar geta flokkast til líkamlegs eineltis en dæmi um birtingarmyndir andlegs eineltis 
eru stríðni, útilokun, útskúfun, særandi umtal, höfnun og hótanir. 
 
Verklagsreglur í eineltismálum: 
 

− Allar ábendingar um einelti eru teknar alvarlega. Hver sá sem verður var við einelti 
skal gera þjálfara viðkomandi flokks grein fyrir því. 

 

− Þjálfari reynir að leysa hvert atvik um leið og það kemur upp. 
 

− Þjálfari ræðir við aðila málsins, fær fram sjónarmið beggja og reynir að fá sem 
skýrasta mynd af málinu. 
Þjálfari ræðir við geranda/gerendur, einn í einu, áminnir þá og gerir þeim ljóst að 
einelti verði ekki liðið innan hópsins. 

 Þjálfari ræðir jafnframt við þolandann í einrúmi, sýnir honum stuðning og 
 leggur áherslu á að eineltið sé ekki þolandanum að kenna. 
 

− Þjálfari hefur samband við foreldra/forráðamenn málsaðila, upplýsir þá um málið og 
óskar eftir stuðningi þeirra við að leysa það farsællega. 

 

− Leysist málið ekki á farsælan og auðveldan hátt gerir þjálfari Íþróttastjóra grein fyrir 
málinu samdægus.  Íþróttastjóri skráir málið niður og tilkynnir til ÍBR, 
Samskiptaráðgjafa Íþrótta- og æskulýðsstafs eða Æskulýðsvettvanginn.   
Þar með taka þeir aðilar yfir málið og leiðbeina með framhaldið.  
 
Vinna skal eftir verklagsreglum ÍBR, https://www.ibr.is/leidbeiningar-og-verkferlar 
Tilkynningarblað vegan eineltis 
https://isi.is/library/Skrar/Fraedslusvid/Fraedslubaeklingar/D%C3%A6mi%20um%20
tilkynningu%20vegna%20eineltis?= 
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