Öryggisráð
Öryggisráð Urriðaholtsskóla skipa öryggisvörður sem er Una Guðrún Einarsdóttir
aðstoðarskólastjóri, ásamt Fríðu Sigurðardóttir öryggistrúnaðarmanni. Öryggisráð kannar að allur
aðbúnaður og öryggi bæði nemenda og starfsfólks sé í lagi. Öryggisráð vinnur í samráði við og eftir
leiðbeiningum frá Vinnueftirlitinu. Það styðst við vinnuumhverfisvísa fyrir skóla frá Vinnueftirlitinu.
Öryggisráð tekur þátt í gerð áhættumats. Öryggisráð skilar skýrslu til umfjöllunar/ákvörðunar til
skólaráðs.
Öryggisráð fundar einu sinni á önn. Öryggisráð sér um að allar upplýsingar er varða öryggi
nemenda og starfsfólk séu aðgengilegar í þar til gerðri möppu sem liggur frammi á hverju
heimasvæði. Þetta á við um upplýsingar um t.d. brunavarnir, slys, tjón og öll eyðublöð og
skráningar.

Áfallaáætlun Urriðaholtsskóla
Á meðan skólinn er að vaxa mun nemendaverndarráð sinna hlutverki áfallaráðs. Þar sitja
skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, sérkennslustjóri, skólahjúkrunarfræðingur og sálfræðingur skólans.
Sóknarprestur, félagsmálastjóri, bráðadeild og lögregla koma að málum sé þess óskað. Skólastjóri
kallar ráðið saman og því skal óskum um afskipti áfallaráðs/nemendverndarráðs beint til stjórnenda.
Áfallaráð/nemendaverndarráð er bundið trúnaði. Áætlun um stofnun og hlutverk áfallaráðs meðal
annars með tilliti til forvarna og forvinnu er í vinnslu.

Eineltisáæltun Urriðaholtsskóla
Í Urriðaholtsskóla er lögð mikil áhersla á jákvæðan skólabrag, hreinskiptin samskipti og virðingu í
öllum samskiptum við börn og á milli starfsfólks. Þá er lögð áhersla á að starfsfólk fylgi börnum eftir
í leik og starfi og aðstoði þau við að leysa úr ágreiningi. Þá er búið að innleiða Vináttuverkefni
Barnaheilla sem styðst við rannsóknir eXbus en þær sýna að einelti er félagslegt, menningarlegt
og samskiptalegt mein, en ekki einstaklingsbundið vandamál á milli geranda og þolanda. Í
skólanum er starfað eftir Eineltisáæltun grunnskóla Garðabæjar. Á meðan skólinn er að vaxa mun
nemendaverndarráð sinna hlutverki eineltisráðs. Í nemendaverndarráði sitja skólastjóri,
aðstoðarskólastjóri, sérkennslustjóri, skólahjúkrunarfræðingur og sálfræðingur skólans. Við vinnu
með eineltismál eru einnig kallaðir til þeir starfsmenn sem nánast vinna með þeim börnin sem málið
varðar.

Viðbrögð við slysum á börnum
1. Ef um lítilsháttar meiðsl er að ræða á að búa um það og leyfa barni að jafna sig inni.
2. Ef um er að ræða meiðsl sem erfitt er að meta hringir viðkomandi starfsmaður í foreldra, lýsir
atvikinu og meiðslum og lætur foreldra um að taka ákvörðun um framhaldið.
3. Þegar um er að ræða bak og/eða höfuðáverka á alltaf að láta foreldra vita.
4. Þegar um er að ræða alvarleg slys er farið eftir þessari áætlun:








Sá sem kemur að barninu metur ástandið
Kallar á hjálp og sér til þess að hringt sé í sjúkrabíl og sjúkrakassi sóttur
Hefur skyndihjálp
Umsjónarkennari/deildarstjóri eða skólastjórnandi tilkynnir foreldrum barnsins og lætur vita
ef barn er farið með sjúkrabíl, þá hvert og með hverjum
Umsjónarkennari/deildarstjóri eða skólastjórnandi tilkynnir öðrum börnum
Enginn af starfsfólki skólans má fara með nemandann á einkabíl á sjúkrahús
Skólastjórnendur senda tilkynningu til annara foreldra um slysið

Viðbrögð við slysum á starfsfólki
1. Ef um lítilsháttar meiðsl er að ræða á að búa um það og leyfa starfsmanni að jafna sig.

2. Ef vandamál er hvort meiðsl eru alvarleg á að láta starfsmann meta hvort á að hringja á sjúkrabíl.
3. Þegar um er að ræða bak eða höfuðáverka á alltaf að láta nánasta aðstandanda vita.
4. Þegar um er að ræða alvarlegt slys er farið eftir þessari áætlun:






Sá sem kemur að starfsmanni metur ástand hans
Kallar á hjálp, hringt á sjúkrabíl og sjúkrakassi sóttur
Skyndihjálp hafin og er hjá starfmanni þangað til hjálp berst
Skólastjórnandi tilkynnir aðstandanda
Skólastjóri tilkynnir barnahópnum ef um starfsmann á barnasvæði er að ræða

