
Forvarnaáætlun Varmárskóla
 

1. bekkur 
 
Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu ofbeldi, 
einelti, mismunun og 
fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til hollustu, 
hreyfingar og heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, 
veipi, áfengi og 
ólöglegum vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 
Fræðsla : líkami minn. Fræðsla um 
einkastaðina og hvetja til að segja frá. 
Uppeldi til ábyrgðar. 
Bókin um Tíslu. 

Skimun 1.bekkjar viðtal um lífstíl og líðan. Hæð, þyngd 
og sjón. 
Farið yfir ónæmisaðgerðir barna í 1.bekk. Haft 
samband við foreldra ef vantar upp á. 
Tannvernd, hreinlæti, fæðuhringur og 
hollusta(heimilisfræði) 
6H: Slysavarnir. 
Nemendum kennd notkun neyðarnúmers 112. 
Umferðarfræðsla: 
Fræðsla: Hjálmafræðsla. Slysavarnir og hreyfing 
Myndband um umferðaröryggi: 
http://www.umferd.is/nemendur/1-4-bekkur/eg-og-um
ferdin 
Farið yfir öryggisþætti sundlaugar 
Farið yfir öryggisþætti Íþróttahúss 
Farið yfir mikilvægi hreinlætis  

 
Bókin um Tíslu. 
 
Uppeldi til ábyrgðar. 
 
Tengsla/líðan könnun  
 
  Bekkjarfundir 

 
  Líkamsvernd 

       
 

 
 

Virðing - Framsækni - Jákvæðni - Umhyggja 

http://www.ellaumferdartroll.is/
http://www.umferd.is/nemendur/1-4-bekkur/eg-og-umferdin
http://www.umferd.is/nemendur/1-4-bekkur/eg-og-umferdin


Forvarnaáætlun Varmárskóla
 

2. bekkur 
 

 
Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu ofbeldi, 
einelti, mismunun og 
fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, 
veipi, áfengi og 
ólöglegum vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Heimsókn: Krakkarnir í hverfinu.  

 

Uppeldi til ábyrgðar. 

 

Unnið með gildi Mosfellsbæjar: 

Virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja. 

 
Fæðuhringur og hollt fæðuval, tannvernd, 
hreinlæti, slysahætta í nánasta umhverfi og á 
heimilum(heimilisfræði) 
 
Umferðarfræðsla; Aðgát í umferðinni. 
 
Umhverfismennt: virðing fyrir nærumhverfi sínu. 

Fræðsla: Tilfinningar 

Núvitund. 

Uppeldi til ábyrgðar. 

Bekkjarfundir. 
 
Tengsla/líðan könnun  

 

 
Fræðsla í formi umræðna þegar 
það á við. 
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3. bekkur 
 
 
Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu ofbeldi, 
einelti, mismunun og 
fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, 
veipi, áfengi og 
ólöglegum vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Reglulegir bekkjarfundir. 

Könnun um líðan í skólanum sem rædd 
er í foreldraviðtali í nóvember og tekin til 
umræðu á bekkjarfundi. 

 
Fræðsla: verkefnabók 6H. Hreinlæti, hreyfing, 
hvíld, hollusta, hugrekki, hamingja,  
Fæðuhringur og hollt fæðuval, hreinlæti, 
bakteríur og örverur(heimilisfræði) 
 
Útikennsla og bera virðingu fyrir umhverfinu 
og náttúrunni. 
 
Farið yfir öryggisþætti sundlaugar 
Farið yfir öryggisþætti Íþróttahúss 
Farið yfir mikilvægi hreinlætis  
 

Notast er við uppeldi til ábyrgðar þar sem börn 
eru styrkt til sjálfstæðis og sjálfsstjórnunar. 
 
Tengsla/líðan könnun  
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4. bekkur 
 
Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu 
ofbeldi, einelti, mismunun 
og fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, veipi, 
áfengi og ólöglegum 
vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

 

Skimun: hæð, þyngd og sjón. Viðtal um lífsstíl 
og líðan. 

Slysavarnir og 112. 

Slysahættur á skólalóðinni, skyndihjálp 
Fræðsla, tannslys, bílbelti og öryggispúðar. 

Fjölbreytni í fæðuvali með hjálp fæðuhrings, 
slysavarnir m.t.t tækja og áhalda við 
eldhússtörf,mikilvægi hreinlætis við 
meðhöndlun matvæla(heimilisfræði) 

 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og 
starfsráðgjafa 

Fræðsla: kvíðafræðsla og núvitundaræfing 
 
Tengsla/líðan könnun  

 

 

  Farið yfir öryggisþætti sundlaugar 
Farið yfir öryggisþætti Íþróttahúss 
Farið yfir mikilvægi hreinlætis  
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5. bekkur 
 
Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu 
ofbeldi, einelti, mismunun 
og fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, 
veipi, áfengi og 
ólöglegum vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Bekkjarfundir 

Fræðsla: ADHD. Einhverfa.  

Hópeflisverkefni 

Lífsleikni 
 
 

Bekkjarfundir 

Fræðsla: Heilsa og lífsstíll. Svefn, mataræði og 
hreyfing. Hugsanir og tilfinningar. Kvíði 

Lífsleikni  

Fæðuflokkar og helstu næringarefni, mikilvægi 
hreinlætis við meðhöndlun matvæla,ábyrgð við 
heimilis- og eldhússtörf(heimilisfræði) 
 
Farið yfir öryggisþætti sundlaugar 
Farið yfir öryggisþætti Íþróttahúss 
Farið yfir mikilvægi hreinlætis  

 

 
Nýnemaviðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum. 
 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og 
starfsráðgjafa 

Fræðsla: hamingja og samskipti. Að setja sig í spor 
annara, samskipti á netinu, neteinelti 

Forvarnarfræðsla Magga Stef. 

Bekkjarfundir 

Lífsleikni 

Hópeflisverkefni 
 
Tengsla/líðan könnun  

 

  
  Bekkjarfundir 

Lífsleikni 
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6. bekkur 
 

Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu 
ofbeldi, einelti, mismunun 
og fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, veipi, 
áfengi og ólöglegum 
vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Bekkjarfundir. 

Vinaliðaverkefni. 

Tengslakönnun innan árgangs. 

Uppeldi til ábyrgðar. 

Kvan-verkfærakista. 

Fræðsla: Endurlífgun 

Kennsla í endurlífgun. 112. 

Fræðsla: Kynþroskinn 

Brunaæfingar. 

Bekkjarfundir. 

Vinaliðaverkefni. 

Grænfáni -umhverfisvernd. 

Kvan-verkfærakista. 

Helstu næringarefni og uppspretta þeirra, 
mikilvægi hreinlætis við meðhöndlun 
matvæla, ábyrgð við heimilis- og 
eldhússtörf(heimilisfræði) 
 
Farið yfir öryggisþætti sundlaugar 
Farið yfir öryggisþætti Íþróttahúss 
Farið yfir mikilvægi hreinlætis  

 

 

Nýnemaviðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum. 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og 
starfsráðgjafa 

Fræðsla: Kynþroskinn 

Forvarnarfræðsla Magga Stef. 

Bekkjarfundir. 

Uppeldi til ábyrgðar. 

Kvan-verkfærakista. 
 
Tengsla/líðan könnun  

 

Fræðsla: Maðurinn - Hugur og 
heilsa 

Bekkjarfundir. 

Uppeldi til ábyrgðar. 
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7. bekkur 
 
Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu ofbeldi, 
einelti, mismunun og 
fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, veipi, 
áfengi og ólöglegum 
vímuefnum. 

Félagsfærnitímar 1x í viku hjá náms- og 
starfsráðgjafa. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Stattu með þér - Stuttmynd um 
sjálfsvirðingu, ofbeldi og setja mörk 

Bekkjartímar 
 

Félagsfærnitímar 1x í viku hjá náms- og 
starfsráðgjafa. 

Skimun: hæð, þyngd og sjón. Viðtal um             
lífstíl og líðan. 

Ónæmisaðgerðir: Allir MMR og stúlkur         
cervarix x2. 

Haft samband við þá sem eru 
ófullnægjandi. 

Brunaæfingar skólans 

Grænfáninn 

Átakið: Göngum í skólann 

Nýnemaviðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum. 

Námstækni og fræðsla m.a. um ADHD, 
einhverfu, Tourette og góðar netvenjur frá 
námsráðgjöfum 

Félagsfærnitímar 1x í viku hjá náms- og 
starfsráðgjafa. 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og 
starfsráðgjafa 

Bekkjartímar 
 
Tengsla/líðan könnun  

 
Ég á bara eitt líf - Forvarnarfræðsla. 
 
Reyklaus bekkur 
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8. bekkur 
 

Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu 
ofbeldi, einelti, mismunun 
og fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, veipi, 
áfengi og ólöglegum 
vímuefnum. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Bekkjarfundir. 

 

Brunaæfingar 

Bekkjarfundir  

Grænfáninn 

Heilsueflandi skóli (gott aðgengi að 
grænmeti og ávöxtum)  

 

 
Nýnemaviðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum. 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og 
starfsráðgjafa 

Námstækni og fræðsla m.a. um ADHD,  

einhverfu, Tourette og góðar netvenjur frá 
Námsráðgjöfum. 

Samstarf við Ból félagsmiðstöð um hópráðgjöf 
af ýmsu tagi. 

Fræðsla Hugrekki og Líkamsímynd. 
Hópþrýstingur og ákvarðanir 

Bekkjarfundir 
 
Tengsla/líðan könnun  
 

Forvarnarfræðsla Magga Stef. 
 
Ég á bara eitt líf - Forvarnarfræðsla. 
 
Fræðsla Hugrekki og Líkamsímynd. 
Hópþrýstingur og ákvarðanir. Reykingar, 
veip, munntóbak kannabis og áfengi. 
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9. bekkur 
 
 

Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu 
ofbeldi, einelti, mismunun 
og fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, veipi, 
áfengi og ólöglegum 
vímuefnum. 

Fáðu já - vitundarvakning um 
kynferðislegt ofbeldi. Myndin sýnd + 
umræður. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Fræðsla: Kynheilbrigði. 

Kynfæri, kynsjúkdómar, samskipti og 
ofbeldi. 

Umfjöllun um kynjafræði og klám. 
Hvar liggja mörkin á heilbrigðs kynlífs 
og kláms. Umræður, myndbrot og 
glærur. 

Kvikmyndir og stuttmyndir um 
neteinelti og umræður. 

Skimun: hæð, þyngd og sjón. Viðtal 
um lífstíl og líðan. 

Ónæmisaðgerð: Boostrix Polio 

 
Nýnemaviðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum. 
 
Forvarnardagurinn fyrir 9. bekk. 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjafa 

Samtarf við Ból félagsmiðstöð um hópráðgjöf af ýmsu 
tagi. 

Skimun á kvíða og þunglyndi. 

Fjallað um hvernig ber að sýna virðingu hvort fyrir öðru, 
bæði á netmiðlum og í samskiptum. 
 
Tengsla/líðan könnun  
 

 
Forvarnarfræðsla Magga Stef. 
 
Ég á bara eitt líf - Forvarnarfræðsla. 
 
Málefni sem varða forvarnir tekin upp og 
rædd þegar við á. 
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10. bekkur 
 
 

Ofbeldisvarnir:  
Forvarnir gegn öllu 
ofbeldi, einelti, mismunun 
og fordómum. 

Lýðheilsa: 
Slysaforvarnir, forvarnir til 
hollustu, hreyfingar og 
heilbrigðis. 

Sjálfsmynd: 
Forvarnir til sjálfsverndar, 
sjálfsstjórnar, sjálfstyrkingar og 
umgengni á netmiðlum. 

Vímuvarnir:  
Forvarnir gegn tóbaki, veipi, 
áfengi og ólöglegum 
vímuefnum. 

Náms- og starfsfræðsla 1x viku allt 
skólaárið hjá náms- og 
starfsráðgjöfum. 

Fáðu já - vitundarvakning um 
kynferðislegt ofbeldi.Myndin sýnd 
+umræður. 

Eineltisáætlun Varmárskóla og skýrir 
verkferlar. 

Fræðsla: kynheilbrigði. 

Samfarir, sambönd, klám, 
kynferðisofbeldi. 

Bekkjartímar. 

 

 

Farið yfir ónæmisaðgerðir barna og haft 
samband við foreldra/forráðamenn ef 
eitthvað uppá vantar. 

Fræðsla: ábyrgð á eigin heilsu. Hvað 
þau þurfa að hugsa um þegar allt 
formlegt eftirlit lýkur hjá Heilsugæslunni. 
Kvennskoðun, sjálfsskoðun brjósta,  og 
eistna. Ónæmisaðgerðir. Hvert skal leita 
ef eitthvað kemur upp. 

Fræðsla: Endurlífgun. Verkleg æfing í 
endurlífgun. 

 

 

 

 
Nýnemaviðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum. 
 
Fræðsla frá Þorgrími Þráinssyni: Sjálfsstyrking og 
markmiðasetning. 

Einstaklings- og hópráðgjöf hjá náms- og 
starfsráðgjafa 

Náms- og starfsfræðsla 1x viku allt skólaárið hjá 
náms- og starfsráðgjöfum. 

Samtarf við Ból félagsmiðstöð um hópráðgjöf af 
ýmsu tagi. 

Fræðsla: Geðsjúkdómar. Sjálfsvígshugsanir, 1717, 
ADHD, átraskanir, HAM, núvitund og fordómar 

Bekkjartímar. 

Nemendaviðtöl 
 
Tengsla/líðan könnun  

 

 
Forvarnarfræðsla Magga Stef. 
 
Ég á bara eitt líf - Forvarnarfræðsla. 
 

Bekkjartímar. 

Forvarnardagurinn heimsókn forseta. 
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Ítarefni  
 
 

Fræðibækur: 
● Erla Kristjánsdóttir o.fl. (2004). Lífsleikni: sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd: Handbók fyrir kennara og foreldra, Námsgagnastofnun – YD 2 

stk. 
● Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir (2003). Hvað er málið?, JPV – ED 1 stk. 
● Brauer, Leonore o.fl. (2002). Leið þín um lífið: Siðfræði fyrir ungt fólk, Námsgagnastofnun. – ED 22 stk. 
● Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson (2000). Hugsi: um röklist of lífsleikni, Námsgagnastofnun. ED – fullt til 
● Ásdís Olsen & Karl Ágúst Úlfsson (2000). Ég er bara ég, Námsgagnastofnun. YD – 9 kennsluleiðbeiningar 
● Guðrún Pétursdóttir (2003). Allir geta eitthvað, enginn getur allt: Fjölmenningarleg kennsla frá leikskóla til framhaldsskóla, Hólar. – YD 2 

stk. - ED 1 stk. 
● Wilde, Jerry (2004). Ráð handa reiðum krökkum: Reiðistjórnunarbók, Tourett samtökin á Íslandi – ED 1 stk. 
● Stig af stigi: I. Flokkur (4-6 ára) (2002). Reynir ráðgjafastofa. – YD 1 stk. 
● Stig af stigi: II. Flokkur (7-8 ára) (2004). Reynir ráðgjafastofa. – YD 1 stk. 
● Að vaxa úr grasi: lífsleikni fyrir 1. Bekk (2005). Námsgagnastofnun. – YD 1 stk. + 1 stk. fyrir 4. Bekk. 
● Armstrong, Thomas (2005). Klárari en þú heldur. Námsgagnastofnun. - YD 4 stk. – ED 6 stk. 
● Olweus, Dan (2005). Olweæusaráætlunin gegn einelti og andfélagslegu atferli: handbók, Olweusaráætlun gegn einelti. – YD 6 stk. – ED 1 

stk.+ 2 mynddiskar í YD - + 2 mynddiskar í YD af Spörkin hitta líka sálina. 
● Gegn einelti : handbók fyrir skóla (2000) – YD 3 stk. 
● Kolbrún Baldursdóttir : Ekki meir : bók um eineltismál : leiðarvísir í aðgerðum gegn einelti fyrir starfsfólk skóla, íþrótta- og æskulýðsfélög, 

foreldra og börn. (2012). – YD 3 stk. – ED 5 stk. 
● Svava Jónsdóttir : Hið þögla stríð : einelti á Íslandi (2003) – YD 1 stk. 
● Saman í sátt : leiðir til að fást við einelti og samskiptavanda í skólum. (2001) Unglingastarf : fræðsluefni handa tómstundaráðgjöfum (1999) - 

YD 1 stk. – ED 1 stk. 
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● Fíkniefni og forvarnir: handbók fyrir heimili og skóla (2001). Fræðslumiðstöð í fíknivörnum. - YD 1 stk. – ED  12 stk. 
● Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir (2000). Jafnréttishandbók fyrir starfsfólk skóla. Námsgagnastofnun. – YD 7 stk. – ED 8 stk. 
● Dawn Huebner (2009). Hvað get ég gert við of miklar áhyggjur?: bók fyrir börn að sigrast á kvíða.  
● Dawn Huebner (2010). Hvað get ég gert þegar reiði tekur völdin?: bók fyrir börn að sigrast á skapofsa.  
● Dawn Huebner (2011). Hvað get ég gert við of mikla neikvæðni?: bók fyrir börn að sigrast á neikvæðri hugsun. 
● Dornbush, M.P. og Pruitt, S.K. (2002). Tígurinn taminn : handbók fyrir þá sem annast kennslu nemenda með athyglisbrest, 

Tourette-heilkenni eða áráttu- og þráhyggjuröskun. 
● Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006). Verndum þau: Hvernig bregðast á við grun um vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og 

unglingum.  
● Guðrún Kristinsdóttir og Nanna K. Christiansen (2014). Ofbeldi gegn börnum, hlutverk skóla: Handbók fyrir starfsfólk. 
● Ritröðin betri skapgerð (Fyrirgefning, Heiðarleiki, Þolinmæði, Ábyrgð, Virðing, Vinsemd, Umhyggja, Trygglyndi, Traust, Sköpunargleði, 

Sjálfsagi, Hugrekki, Ákveðni, Friðsæld) 

Barnabækur: 

● Andersen, H.C. : Ljóti andarunginn (1995) – YD 4 stk. – ED 1 stk.  
● Arnheiður Borg: Valli á enga vini (1994) - YD 3 stk. 
● Arnheimur Borg: Rut á afmæli - YD 5 stk. 

○ Rut og Gunnar - YD 3 stk. 
○ Rut og raddirnar tvær - YD 3 stk. 

● Bengt og Grete Janus Nielsen: Stubbur – skemmtilegu smábarnabækurnar 4. Útgefin 1998 – YD 5 stk. 
● Christine Nöstlinger: Skólasögur af Frans. Útgefin 1991 – YD 1 stk 
● Friðrik Erlingsson : Litla lirfan ljóta (2002) – YD 2 stk. 
● Guðmundur Ólafsson : Klukkuþjófurinn klóki (1987) – YD 2 stk. 
● Harpa Lúthersdóttir : Má ég vera memm? (2003) – YD 3 stk. 
● Jón Sveinbjörn Jónsson : Pétur hittir Svart og Bjart (2002) – YD 2 stk. 

 
 

Virðing - Framsækni - Jákvæðni - Umhyggja 



Forvarnaáætlun Varmárskóla
 

● Karl Helgason : Í pokahorninu (1990) – YD 2 stk. 
● Kirkegaard, Ole-Lund : Gúmmí-Tarzan (2002) – YD 2 stk. 
● Kristín Helga Gunnarsdóttir : Mói hrekkjusvín (2000) – YD 4 stk. + 1 stk. hljóðbók – ED 1 stk. 
● Kristín Thorlacius : Sunna þýðir sól (1999) – YD 2 stk. 
● Ragnheiður Gestsdóttir : Leikur á borði (2000) – YD 1 stk. – ED 2 stk. 
● Valgeir Skagfjörð : Saklausir sólardagar (2000) – YD 1 stk. 

Unglingabækur: 

● Andrés Indriðason : Mundu mig, ég man þig (1990) – YD 1 stk. – ED 2 stk. 
● Gunnhildur Hrólfsdóttir: Það sem enginn sér – YD 2 stk. – ED 1 stk. 
● Iðunn Steinsdóttir: Mánudagur bara einu sinni í viku – ED 1 stk. 
● Thomsen, Thorstein: Aldrei aftur nörd – ED 1 stk. 
● Þorsteinn Marelsson: Milli vita – ED 1 stk. 

Bækur um hegðun: 

● Ásthildur Bj. Snorradóttir : Bína bálreiða (2006) (6-9 ára) – YD 2 stk. 
● Madonna : Ensku rósirnar (öfund og afbrýðisemi) (2003)6-9 ára – YD 4 stk. 
● Madonna : Eplin hans Peabodys  (að segja satt, slúður) (2003)6-9 ára – YD 1 stk.  
● Moses, Brian: Mér er alveg sama! Lítið eitt um háttvísi (1997) 6-9 ára – YD 3 stk. 
● Rönhovde, Lisbeth : Bókin um Sævar (ofvirkni-athyglisbrestur)6-9 ára – YD 2 stk. 

 
Myndefni um einelti: 

● Einelti er ekkert grín! (2011) – YD 1 stk. 
● Einelti : helvíti á jörð (DVD) (2003) – ED 1 stk. 
● Eintal með Stefáni Karli (VHS) (2003) –YD 1 stk – ED 1 stk. 
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● Katla gamla (DVD) (2007) – YD 2 stk. – ED 1 stk. 
● Litla lirfan ljóta (DVD, VHS) (2003) – YD 1 stk. 

 

Myndefni um Tourette: 

● Ég er bara venjulegur krakki : 45 mín. DVD þar sem kennarar í bandarískum skóla koma með góð ráð varðandi kennslu barna með Tourette. Einnig er rætt 
við nemendur sem eru með Tourette heilkenni. Íslenskur texti. – ED 1 stk. 
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