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Heilsuvernd skólabarna

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla 
að vellíðan þeirra. 

Starfsemi hennar er samkvæmt lögum, reglugerðum og tilmælum Landlæknis. 

Skólaheilsuvernd er framhald af ung- og smábarnavernd og er þjónusta við 
skólabörn og foreldra þeirra.

Í henni felast skimanir, viðtöl um heilsu og líðan, bólusetningar og 
heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks 
skólans. 



Skimanir og viðtöl

• Skimanir eru framkvæmdar í1., 4., 7. og 9. bekk. 

- Hæð, þyngd, sjón 

Einstaklingsviðtal um heilsu og líðan 

• Markmið þessara viðtala er að styrkja vitund nemenda um eigin heilsu 
og líðan. Eins að geta gripið til úrræða ef vart verður við vanlíðan eða 
áhyggjur. 

• Niðurstöður skimana eru skráðar í rafræna sjúkraskrá heilsugæslunnar. 



Bólusetningar

• 7. bekk - mislingum, hettusótt og rauðum hundum. 

• Stúlkur í 7. bekk eru einnig bólusettar gegn leghálskrabbameini.  

• 9. bekk er bólusett við barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og mænusótt.

• Ef líkur eru á að barn sé ekki að fullu bólusett þá eru foreldrar hvattir til 
að hafa samband við skólahjúkrunarfræðing.



Heilbrigðisfræðsla – 6H.is

• Byggt er á hugmyndafræðinni um 6-H heilsunnar.

• Áherslur fræðslunnar eru Hollusta – Hvíld – Hreyfing – Hreinlæti –
Hamingja - Hugrekki og kynheilbrigði. 

• Eftir fræðslu eru upplýsingar um fræðsluna sendar til foreldra með 
tölvupósti. Þá gefst foreldrum kostur á að ræða við börnin um það sem 
þau lærðu og hvernig þau geti nýtt sér það í daglegu lífi. Foreldrar eru 
einnig hvattir til að skoða heilsuvefinn heilsuvera.is.

https://www.heilsuvera.is/
https://www.heilsuvera.is/


Heilbrigðisfræðsla – 6H
Hvíld Hreyfing Hollur matur Hreinlæti Hamingja Hugrekki Kynheilbr. Slysavarnir

1. bekkur Líkaminn minn Hjálmar

2. bekkur Tilfinningar

3. bekkur 6H – Verkefnabók: Tannheilsa, hollusta, hreyfing, hvíld, tilfinningar og fleira

4. bekkur Kvíði 112

5. bekkur Samskipti

6. bekkur Kynþroski Endurlífgun

7. bekkur Val – Fræðsla í kjölfar viðtala við 7. bekk um heilsu og líðan – t.d. Tannvernd – svefn og fl. Endurlífgun

8. bekkur Hugrekki og 

hópþrýstingur

Líkamsímynd

9. bekkur Kynheilbrigði

10. 

bekkur

Geðheilbrigði Ábyrgð á eigin 

heilsu

Val -

Kynheilbrigði

Endurlífgun

https://www.heilsuvera.is/


Þátttaka í stuðningsþjónustu skólans

• Nemendaverndarráð

• Áfallaráð

• Samtarf við:
• kennara, 

• skólastjórnendur

• Tengiliður við heilsugæsluna



Slys – lyf - viðvera 

• Skólabörn eiga ekki að vera með lyf á sér

• - Umsjón lyfjagjafa

• - Verkjalyf

• - ofnæmislyf

Starfshlutfall miðast við nemendafjölda í skólanum.

Viðvera: samkomulag við skólann, miðast við starfshlutfall, aðstöðu og 
önnur störf á heilsugæslunni



Tannlæknir



Næring

• Holt og gott nesti mjög mikilvægt

• Hollur og góður morgunmatur mjög 
mikilvægur





Svefn mjög mikilvægur

• Börn þurfa að sofa 10-11 klst.

• Svefnráð

- Fara alltaf að sofa á sama tíma á kvöldin. 

- Koma sér í ró áður en farið er að sofa. 

- Ekki borða stóra máltíð fyrir svefninn. 

- Velja rólega leiki áður en farið er að sofa. 

- Forðast að horfa á sjónvarp eða vera í tölvunni eftir kvöldmatinn.



Vinnum saman að góðu 
heilbrigði skólabarna

Takk fyrir 

https://www.heilsuvera.is/

