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Svið:

Þróunar- og alþjóðasvið

Næsti yfirmaður:

Sviðsstjóri þróunar- og alþjóðasviðs

Markmið:

Að styðja við framkvæmd aðgerðaáætlunar 2021-2025 um skipulagðar
forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og
kynbundnu ofbeldi og áreitni, sbr. þingsályktun frá 150. löggjafarþingi
nr. 37/150.

Ábyrgðarsvið:

Að fylgja því eftir að forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu
ofbeldi og áreitni gegn börnum og ungmennum séu samþættar inn í
kennslu og skólastarf á öllum skólastigum, svo og í starfi
frístundaheimila og félagsmiðstöðva, sbr. aðgerðir A1 og A2 í
þingsályktun 37/150.
Að taka árlega saman upplýsingar um framgang ályktunarinnar og
kynna fyrir samhæfingarhópi forsætisráðuneytisins sem og heildstæða
samantekt í tengslum við mótun nýrrar aðgerðaráætlunar fyrir árin
2026-2030, sbr. aðgerð F2.

Verkþættir - Helstu 1.Stuðningur við stefnumótun og samþættingu
verkefni:
Fylgja
því
eftir,
með
stuðningi
Menntamálastofnunar,
Barnaverndarstofu og Jafnréttisstofu, sbr. aðgerðir A3-A5, B2 og C3,
að forvarnir verði markviss þáttur í skólastefnu sveitarfélaga og
forvarnastefnu hvers skóla og samþættar inn í skólastarf og kennslu.
2.Stuðningur við
félagsmiðsstöðvar.

skólaskrifstofur,

skóla,

frístundaheimili

og

Styðja við að skólaskrifstofur sveitarfélaga miðli þekkingu og fræðslu
til starfsfólks leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila. Sjá einnig til
þess að starfsfólk hliðstæðra stofnana, sem falla ekki undir
skólaskrifstofur, hvort sem þær eru reknar af sveitarfélögum eða
öðrum, fái þekkingu og fræðslu.
Sjá jafnframt til þess að starfsmenn félagsmiðstöðva sveitarfélaga fái
fræðslu m.a. í samstarfi við FÍÆT og Stígamót, sbr. aðgerð c5.
Styðja skólastjóra og skólaskrifstofur í að til verði virk forvarnateymi í
hverjum grunnskóla, sbr. aðgerð C1 og C2.
Sjá til þess að skólaskrifstofur og aðrir ábyrgðaraðilar skóla haldi utan

um tölfræðiupplýsingar og skili þeim til forvarnafulltrúa.
3.Stuðningur við framhaldsskóla.
Miðla þekkingu og styðja framhaldsskóla í að efla fræðslu til nemenda
og kennara í samstarfi við Landlæknisembættið, skólameistara,
Jafnréttisstofu og mennta- og menningarmálaráðuneytið, sbr.
aðgerðir D1-D5.
4.Stuðningur við stjórnendur félaga og stofnana sem starfa með
fötluðum börnum og ungmennum.
Styðja stjórnendur félaga og stofnana sem starfa með fötluðum
börnum og ungmennum varðandi fræðslu til starfsmanna og
sjálfboðaliða á þeirra vegum, sbr. aðgerð E2.
5. Eftirfylgni, mat á árangri og aðgerðaráætlun 2026-2030
Forvarnafulltrúi
skal
árlega
skila
samhæfingarhópi
forsætisráðuneytisins yfirliti yfir störf sín og kynna um leið samantekt
yfir stöðu allra mælikvarða í þingsályktuninni., sbr. F2.
Hann skal einnig skila heildstæðri samantekt til forsætisráðuneytis í
tengslum við mótun nýrrar aðgerðaráætlunar, og vinna með því drög
að nýrri aðgerðaráætlun fyrir árin 2026-2030, sbr. F2 og F3.

Helstu
samstarfsaðilar:

Tilgreindir ábyrgðar- og samstarfsaðilar í aðgerðaráætlun, sviðsstjóri
þróunar- og alþjóðasviðs og starfsmenn lögfræði- og velferðarsviðs
sem vinna að skólamálum
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