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Út er komin hjá Skólavefnum bókin EKKI MEIR eftir Kolbrúnu 

Baldursdóttur sálfræðing. Eins og titillinn gefur til kynna er 

bókin hugsuð sem verkfæri í viðleitni til að sporna við einelti, en það hefur farið 

hátt í almennri umræðu á undanförnum misserum og ekki af góðu. 

Í bókinni er fjallað um hinar mörgu tegundir forvarna og tengsl 

þeirra við uppbyggingu jákvæðs staðarbrags í skóla-, íþrótta- og 

æskulýðsumhverfi nu. 

Meginhluti bókarinnar fjallar um úrvinnslu eineltismála, 

viðbrögð og viðbragðsáætlun í eineltismálum. Reynt 

er að miðla ákveðnu verklagi, hvernig best er að 

forgangsraða í úrvinnsluferlinu og hvað einkennir 

fagleg vinnubrögð. 

Mikil áhersla er lögð á að bókin hafi  almennt notagildi 

fyrir fullorðna og börn, gerendur og þolendur. 

Höfundur bókarinnar, Kolbrún Baldursdóttir, byggir efnið 

á áratuga reynslu sem sálfræðingur. Hún hefur komið að 

málefnum barna og unglinga með fjölbreyttum hætti svo sem með 

kennslu, ráðgjöf og sem meðferðaraðili. 

Við hvetjum alla sem málið varðar að kynna sér þessa frábæru bók Kolbrúnar. 

Bókin EKKI MEIR ætti ekki einungis að vera til á heimilum, í skólastofunni, í 

íþrótta- og æskulýðsfélaginu heldur einnig á öðrum vinnustöðum, enda gilda 

sömu samskiptalögmál allsstaðar.

Kolbrún 
Baldursdóttir

Kolbrún hefur starfað sem skólasálfræðingur 
auk þess að reka eigin sálfræðistofu frá 1992. Á 
undanförnum árum hefur hún lagt áherslu á 
forvarnir og úrvinnslu eineltismála enda þörfin oft 
brýnust þar. Hún hefur skrifað fjölmargar greinar og 
pistla sem birst hafa víða.

Í bókinni er fjallað um hinar mörgu tegundir forvarna og tengsl 

þeirra við uppbyggingu jákvæðs staðarbrags í skóla-, íþrótta- og 

Höfundur bókarinnar, Kolbrún Baldursdóttir, byggir efnið 

málefnum barna og unglinga með fjölbreyttum hætti svo sem með 

Bókin 

er nú fáanleg 

hjá útgefanda og 
kostar kr. 2.990.  Hægt er að 

panta hana með því að hringja í 

551-6400 eða senda pöntun á net-

fangið boksala@skolavefurinn.is.  

Einnig er hægt að nálgast 

bókina á bóksölu Skólavefsins 

(skolavefurinn.is). Bókin verður 

einnig fáanleg í öllum helstu 

bókaverslunum á 

kr. 3.500. 

Verð hjá 
útgefanda

2.990 kr. 
551 6400

boksala@skolavefurinn.is

skolavefurinn@skolavefurinn.is
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Bókin EKKI MEIR er leiðarvísir ásamt því að vera verkfæri til að 

nota í fyrirbyggjandi vinnu gegn einelti eða grípa til í úrvinnslu 

mála. Hún hefur að geyma ráðgjöf fyrir skóla, íþrótta- og 

æskulýðsfélög, foreldra og börn.Í bókinni er umfjöllun um hinar mörgu tegundir forvarna og 

tengsl þeirra við uppbyggingu jákvæðs starfsanda í skóla- og 

frístundaumhverfinu. Jákvæður staðarbragur og almenn 

vellíðan kennara, leiðbeinenda íþrótta- og æskulýðsfélaganna 

og annars starfsfólks skilar sér til barnanna og foreldra þeirra 

eftir ýmsum leiðum.
Bókin er ekki eingöngu hugsuð fyrir fullorðna. Í henni eru 

einnig leiðbeiningar til barna um hvað einkennir jákvæða 

samskiptahætti ásamt skilaboðum til þeirra barna sem eru 

annars vegar þolendur eineltis og hins vegar gerendur eineltis. 

Hægt er að miðla efni bókarinnar til barna með ýmsum hætti. 

Ein leiðin er að lesa úr bókinni fyrir barnið sitt eða bekkinn/

hópinn.

Kolbrún Baldursdóttir hefur sem sálfræðingur 
komið að málefnum barna og unglinga með fjöl-
breyttum hætti svo sem með fræðslu, ráðgjöf 
og meðferð. Hún hefur jafnframt reynslu af 
kennslu á öllum skólastigum. Lengst af hefur 
Kolbrún verið sálfræðingur barnaverndarmála 
og skólasálfræðingur. Hún hefur rekið eigin 
sálfræðistofu frá 1992. 
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