FORELDRAFÆRNI

Heildstæð nálgun - markmið:
Foreldrafærni er verkefni í Grindavík sem hefur það að markmiði að bæta hegðun og samskipti barna og efla
foreldra í hlutverki sínu. Gengið er út frá heildstæðri nálgun þannig að PMTO-foreldrafærni, uppbygginga
stefnan og önnur verkfæri sem verið er að nota innan skólakerfisins vinni saman og þær aðferðir verði nýttar
sem helst gagnast hverjum og einum nemanda og fjölskyldu hans. Lagt er upp með ákveðinn grunn sem felst í
að bjóða foreldrum upp á námskeið um uppeldi barna á meðan börn eru á leikskólaaldri og í byrjun grunnskóla.
Þar ofan á bætist við almenn þjónusta sem felur í sér stuðning við fjölskyldur í gegnum leik- og grunnskóla.
Þá nýtist uppbyggingarstefnan, uppeldi sem virkar, ART þjálfun og PMTO foreldrafærni.
Foreldrar fá ráðgjöf til að takast á við hegðun barna. Ráðgjafar eru þjálfaðir innan hvers skóla fyrir sig og geta
vísað málum áfram í sértækari þjónustu ef þörf er á. Sértæk þjónusta er foreldranámskeið fyrir ákveðinn hóp
foreldra sem vill breyta hegðun barna sinna og bæta samskipti innan fjölskyldunnar en hefur ekki náð árangri
í almennri þjónustu. Annað sértækt úrræði er PMTO meðferð þar sem unnið er með einstakar fjölskyldur til að
bæta samskiptin og hegðun barns. Meðferð er hluti af öðrum sértækum úrræðum sveitarfélagsins s.s. í barna
vernd og skólaþjónustu2.
Fyrirmyndir
Foreldrar eru mikilvægustu fyrirmyndir og kennarar barna sinna.
Foreldrahlutverkið er krefjandi og því fylgir mikil ábyrgð.
Með jákvæðum aðferðum má gera verkefnið léttara og
skemmtilegra fyrir alla aðila.

Fyrir hvað stendur PMTO?
PMTO stendur fyrir „Parent Management Training – Oregon Model“ og er aðferð fyrir foreldra til að bæta hegðun
og samskipti barna sinna. Aðferðin byggir á félagsmótunar- og félagsnámskenningu Gerald Pattersons (Social
Interaction Theory) um þróun andfélagslegrar hegðunar. Gengið er út frá því að barnið læri hegðun í gegnum
tengsl sín og í samskiptum við aðra. Flestir þekkja að börn eru mismunandi krefjandi. Krefjandi börn eru líklegri
til að mæta neikvæðum viðbrögðum eða uppgjöf frá foreldrum og öðrum í umhverfinu. Utanaðkomandi þættir,
s.s. veikindi, fjárhagsáhyggjur o.fl., eru líka oft til staðar sem geta minnkað líkur á því að foreldrar bregðist við
krefjandi barni með viðeigandi hætti. Þannig getur myndast erfiður vítahringur í samskiptum og haft í för með
sér alvarlega hegðunarerfiðleika hjá börnum.
Það er forvörn í því að taka á hegðunarerfiðleikum sem fyrst og hafa rannsóknir sýnt að hægt er að ná mjög
góðum árangi með PMTO í því skyni að bæta jákvæð samskipti innan fjölskyldunnar og á frammistöðu barns
í námi.

Hvað hefur áhrif á líðan barna?
Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á líðan barna. Í heildrænu samhengi eða í nærsamfélaginu er þó talað
um fjóra lykilþætti; samband við foreldra, skólann og umhverfi hans, jafningjahópinn og frítímann. Innan hvers
þáttar eru svo fjölmörg atriði sem geta haft áhrif á líðan barna og ungmenna.
Grindavíkurbær hefur ákveðið að leggja áherslu á að efla foreldrafærni í þeirri viðleitni að hafa jákvæð áhrif á
líðan barna. Það tengist svo skólastarfinu þar sem börnin dvelja góðan hluta úr degi hverjum. Gott samstarf
heimila og skóla er lykilforsenda þess að börnum líði vel í skólanum. Foreldrasamstarf er einnig mjög mikilvægt
og virkni foreldra getur haft úrslitaáhrif á líðan barnanna og námsárangur.
Nærsamfélagið
Samband við foreldra

Frítími

Barn / Ungmenni

Skólinn og umhverfi hans

Jafningjahópurinn

Hvað dregur úr óæskilegri hegðun?
Samkvæmt fræðunum er snemmtæk íhlutun hvort sem er í skóla, á heimili eða í samfélaginu talin besta leiðin
til að koma í veg fyrir að börn þrói með sér andfélagslega hegðun. Af þeim sökum er áhersla Grindavíkurbæjar
á að allir aðilar úr nærsamfélaginu sem vinna með börnum og ungmennum vinni í takt og að sömu markmiðum.
Máltækið „það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ á hér vel við. Aukin félagsfærni barna er talin draga úr
óæskilegri hegðun og því er mikilvægt að styðja vel við bakið á börnum með það að markmiði að efla sjálfs
traust þeirra og félagsfærni. Einstaklingsmiðað nám er einnig ein leið til að draga úr óæskilegri hegðun og
því er nauðsynlegt að aðlaga námsefni að hverjum og einum. Þar fyrir utan er mikilvægt að setja börnum og
ungmennum skýr mörk og að ýta undir jákvæða hegðun á markvissan og hvetjandi hátt.

„Það þarf heilt þorp til að ala upp barn“

Foreldrar og verkfærakassi PMTO
Þar sem foreldrar eru mikilvægustu kennarar barna sinna er
áhersla lögð á ítarlega vinnu með foreldrunum og gert ráð
fyrir sveigjanleika til að mæta þörfum hverrar fjölskyldu.
Foreldrar fá aðstoð við að rjúfa þann vítahring sem hefur
myndast með því að tileinka sér nýjar leiðir í uppeldi. Unnið
er með ákveðna grunnþætti til að stuðla að jákvæðri hegðun
barnsins og draga úr hegðunarvanda.
Í raun er um að ræða ákveðin verkfæri sem eru 1:

•
•
•
•
•
•
•

Fyrirmæli og jákvæð samskipti við barnið
Notkun hvatningar við k ennslu nýrrar hegðunar
Að setja mörk til að draga úr og stöðva óæskilega hegðun
Lausn vanda og uppbyggilegar aðferðir í samskiptum innan fjölskyldu
Eftirlit með hegðun barns innan og utan heimilis
Tengsl við skólakerfið
Stjórn neikvæðra tilfinninga

Forvarna þríhyrningurinn
Myndin hér til hliðar sýnir hvernig forvarnarvinna
skiptist í þrjú stig.
Á fyrsta stigi eru almennar forvarnir þar sem
unnið er með grunnþætti í uppeldisfræðum og er
nægjanlegt fyrir ca. 80 - 90% barna.
Á öðru stigi er farið í frekari vinnu með foreldrum
þeirra barna sem sýna merki um óæskilega hegðun.
Á þessu stigi er um afmarkaðan hóp að ræða eða
ca. 7 - 15% barna.
Á þriðja stigi er unnið með mjög sértækar og ein
staklingsmiðaðar forvarnir með ca. 3 - 5%
foreldrum og börnum sem teljast vera í mikilli hættu.

•
•
•
•

PMTO-Einstaklingsmeðferð foreldra
PMTO-Hópameðferð
Tilvísun í sérfræðiþjónustu
Tilkynning til barnaverndar

•
•
•
•

PMTO-Foreldranámskeið
PMTO-Ráðgjöf og eftirfylgni
ART þjálfun
Teymi innan skólanna

•
•
•
•

PMTO-Ráðgjöf
Almenn námskeið
fyrir foreldra
Kynningarefni
Almennar aga/
uppeldisstefnur skólanna

3

FYRIR FÁA

2

FYRIR SUMA

1

FYRIR ALLA

Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar
Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar er námskeið sem er ætlað að mæta þörfum foreldra og styrkja þá í
uppeldishlutverkinu. Áhersla er lögð á gildi þess að vinna frá upphafi skipulega að góðum og árangursríkum
uppeldisháttum í því augnamiði að leggja grunn að því að barnið þroski með sér mikilvæga eiginleika og læri
færni sem nýtist því til frambúðar. Einnig nýtist námskeiðið til að fyrirbyggja eða draga úr líkum á hegðunar
vanda eða öðrum erfiðleikum í framtíðinni. Námskeiðið er ætlað foreldrum barna allt til 9 ára aldurs.
Til að námskeiðið skili sem bestum árangri er sér
staklega mælt með að báðir foreldrar sæki það. Á hverju
námskeiði er fjallað um fjölmarga þætti sem skipta máli
fyrir árangursríkt uppeldi, t.d. hvernig koma má í veg
fyrir óæskilega hegðun, hvernig hægt er að beita aga á
jákvæðan hátt, að nota virka hlustun, gildi markmiða
setningar í u
 ppeldi o.fl.3. (frekari upplýsingar á vef heilsu
gæslunnar)
„Aðferðir sem duga til að takast á við algeng
vandamál, s.s.; væl, suð, reiðiköst, svefn
vandamál, sjónvarpsáhorf o.fl.”

Uppbyggingarstefnan
Uppbyggingarstefnan er í Grunnskóla Grindavíkur og leikskólanum Laut.
Stefnan er uppeldisstefna sem miðar að því að kenna börnum og unglingum sjálfsstjórn og sjálfsaga, að taka ábyrgð á eigin orðum, gerðum
og að læra af mistökum í s amskiptum og vaxa af þeim.

ÞARFAHRINGURINN

ÁST OG
UMHYGGJA

EIGIÐ
ÁHRIFAVALD

Reynt er að skapa þannig umhverfi, í samráði við foreldra, að öllum líði
vel og læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
Í uppbyggingarstefnunni er unnið út frá „Þarfahringnum“ sem b
 yggir á
fjórum gildum; ást og umhyggju, gleði og ánægju, frelsi og sjálfstæði og
eigin áhrifavaldi4.

AÐ LIFA
VIÐ ÖRYGGI
GLEÐI OG
ÁNÆGJA

FRELSI OG
SJÁLFSTÆÐI

Meginmarkmið í forvarnarmálum í Grindavík er að stuðla að
auknu heilbrigði og hamingju barna, ungmenna og fjölskyldna
þeirra þannig að G
 rindavík standi undir nafni sem fjölskylduvænt
bæjarfélag. Til að það takist, þarf m
 arkvissa og góða samvinnu
meðal þeirra sem vinna að málefnum b
arna, ungmenna og
fjölskyldum þeirra.

Rósemd og umhyggja
Jákvæð og uppbyggjandi samskipti í Heilsuleikskólanum Króki
Lífsleiknistefna Króks var unnin með öllu starfsfólki í þróunarverkefni sem
stýrt var af leikskólastjóra. Markmið stefnunnar er að skapa a
 ndrúmsloft
rósemdar og umhyggju með vinnubrögðum faglegrar umhyggju. Þau
vinnubrögð einkennast af jákvæðum viðhorfum og virðingu með áherslu
á vellíðan, samkennd og sterka sjálfsmynd.
Stefnt er að því að skapa náms- og starfsumhverfi þar sem börn og starfsfólk temja sér jákvæð og uppbyggjandi samskipti. Að efla kærleiksríkt
andrúmsloft og jákvæðan skólabrag, sem er undirstaða vellíðunar og þar
með hæfni til að tileinka sér nám.
Lögð er áhersla á:

•
•

virðingu og jákvæð viðhorf
samkennd og hjálpsemi

•
•

innri ró og vellíðan
sjálfstæði og jákvæða sjálfsmynd

VIRÐING
OG
VIÐHORF

SJÁLFSTÆÐI
OG
SJÁLFSMYND

RÓSEMD OG
UMHYGGJA

VELLÍÐAN
OG
INNRI RÓ

SAMKENND
OG
HJÁLPSEMI

Góður árangur næst með aukinni foreldrafærni
Samkvæmt rannsóknum á árangri PMTO minnka hegðunarerfiðleikar barns á heimili, íhlutun hefur jákvæð áhrif
á samskipti innan fjölskyldunnar og á frammistöðu barns í námi. Það er forvörn falin í því að taka á hegðunarerfiðleikum sem fyrst. Forvörnin felst í að koma í veg fyrir andfélagslega hegðun sem getur haft í för með sér
áfengis- og vímuefnanotkun samhliða afbrotum. Einnig er lýðheilsuleg forvörn í því að bæta samskipti innan
samfélagsins í heild 1, 2, 3, 5.
Menntun fagaðila.
Grindavíkurbær hefur menntaða kennara í leik- og grunnskólum til kennslu á foreldranámskeiðum og aðra sem
PMTO ráðgjafa. Einnig eru í skólum kennarar í ART og sérfræðingar í uppbyggingastefnunni. Sérfræðingar á
skólaskrifstofu og í félagsþjónustu eru menntaðir sem ráðgjafar, kennarar og PMTO meðferðaraðilar.
Nánari upplýsingar fást á heimasíðu Grindavíkurbæjar. Einnig hjá:
Félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkurbæjar:
Víkurbraut 62
240 Grindavík
Sími 420 1100
skolaskrifstofa@grindavik.is
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Heimasíða Grunnskóla Grindavíkur – Uppbyggingarstefnan.
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Heimasíða Rannsókn og greining – líðan barna.

hegðunarstöð.
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