
Jafnréttisáætlun Arakletts 
Jafnréttisáætlun skóla byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og 

jafnréttisáætlun sveitarfélagsins. Jafnréttisstefnan á við um nemendur, foreldra og starfsfólk skólans og 

á að tryggja að jafnrétti nái til allra í skólasamfélaginu. Sem vinnustaður þarf skóli, með 25 starfsmenn 

eða fleiri, að gera áætlun um hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. 

gr. laganna. Sem menntastofnun þarf skólinn, óháð starfsmannafjölda, að uppfylla 22. og 23.gr. laganna 

sem snúa að nemendum.  

Markmið  
Markmið jafnréttisáætlunar skóla er að jafna stöðu kynjanna á vinnustaðnum og í skólanum sem 

menntastofnun nemenda. Til að framkvæma jafnréttisstefnu skólans er sett fram verkefnastýrð 

jafnréttisáætlun með markmiðum, aðgerðum, ábyrgð og tímaramma. Markmið jafnréttismenntunar er 

að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir 

taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis (Aðalnámskrár leik,- grunn og framhaldsskóla, 

2011).  

Ábyrgð  
Leikskólastjóri ber ábyrgð á að jafnréttisáætlun sé gerð í samræmi við lög og reglur og hún uppfærð 

samkvæmt lögum á þriggja ára fresti. Leikskólastjóri og deildarstjóri bera ábyrgð á að unnið sé 

samkvæmt aðalnámskrám leik- og grunnskóla í öllu starfi skólans. Jafnréttisfulltrúar skólans vinna með 

skólastjórnendum að útfærslum á vinnu með jafnrétti.  

Jafnréttisfulltrúar  
Tveir jafnréttisfulltrúar eru við skólann, auk jafnréttisnefndar, en hlutverk þeirra er að gæta þess í 

samráði við skólastjórnendur að jafnréttislögum sé fylgt en einnig að vinna að útfærslu hugmynda um 

vinnu með jafnréttishugtakið í skólastarfinu og fá fólk í lið með sér. 

Verkefnastýrð jafnréttisáætlun  

Nemendur 
Markmið Framkvæmd Ábyrgð  Tímarammi 

Náms- og leikefni skal 
þannig úr garði gert að 
kynjum sé ekki 
mismunað. 

Að huga að því að allur 
efniviður og verkefni 
stuðli að jafnrétti. 

Leikskólastjóri og allir 
starfsmenn. 

Á allltaf við. 

Varast ber að nota 
hugtök sem upphefja 
eða niðurlægja annað 
kynið. 

Fræðsla og samræða 
um hvernig slík hugtök 
koma fram svo 
kennarar séu betur 
vakandi til að sporna 
gegn núverandi 
orðræðu í þjóðfélaginu. 

Allir starfsmenn. Á alltaf við. 

Nemendur eiga rétt á 
að móta reglur og siði 

Við endurmat á 
atburðum, 

Allir starfsmenn. Á alltaf við. 



leikskólans og hafa 
þannig áhrif á starfið. 
Gera sömu kröfur til 
stráka og stelpna. 
Stuðla að samleik og 
vináttu milli barna. 
Forðast staðalímyndir í 
bókum og/eða 
söngtextum. 

uppákomum, leikjum 
og sérstökum 
viðburðum eiga raddir 
barna að koma fram. 
Leitast skal við að hafa 
sem jafnasta 
kynjaskiptingu á 
deildum, hópastarfi og 
öðru starfi. Stuðla að 
því að strákar og 
stelpur leiki sér með 
allt leikefni og taki þátt 
í öllum leikjum. 

Börnin skulu hljóta 
fræðslu um 
jafnréttismál þar sem 
m.a. skal lögð áhersla á 
að búa bæði kynin 
undir jafna þátttöku í 
samfélaginu, svo sem í 
fjölskyldu- og 
atvinnulífi. 

Þegar fjallað er um 
samfélagsmál og í 
daglegu tali er 
mikilvægt að huga að 
orðræðu starfsmanna 
og barna og velta upp 
öllum álit málum. Í 
vettvangsferðum er 
lögð áhersla á að skoða 
ólíka vinnustaði og 
ræða jafnrétti í víðum 
skilningi. Að skapa 
umræður meðal 
barnanna um 
verkaskiptingu á 
heimilum og 
vinnustöðum. 

Allir starfsmenn. Á alltaf við. 

Með eftirliti og fræðslu 
skal þess gætt að börn 
upplifi ekki 
kynferðislega áreitni 
og/eða ofbeldi í 
leikskólanum. Hafa skal 
í huga að ekki eru öll 
börn búin að samsama 
sjálfsmynd sína sem 
strák eða stelpu. 

Allt starfsfólk lesi og 
þekki bæklinginn 
„Kynferðisleg hegðun 
barna, hvað er 
viðeigandi“ frá 
Barnahúsi og grípi til 
viðeigandi aðgerða ef 
börn sýna óæskilega 
hegðun. Fylgst skal 
með samskiptum 
barnanna og þeim 
kenndur munur á 
vinsamlegri og 
óvinsamlegri snertingu 
ásamt fræðslu um 
einkastaðina. 
Starfsmenn séu alltaf til 
staðar og börn ekki 

Allir starfsmenn. Á alltaf við. 



eftirlitslaus í inni- og 
útileikjum. 

 

Foreldrar  
Markmið Framkvæmd Ábyrgð  Tímarammi 

Foreldrar af báðum 
kynjum hafi sömu 
tækifæri til að taka þátt 
í skólastarfinu.  
 
Hvetja foreldra til 
þátttöku í viðburðum 
leikskólans og hafa 
góðar skráningar úr 
starfinu til að auðvelda 
þeim að fylgjast með. 
 
Beina skal samskiptum, 
upplýsingum og 
skilaboðum að báðum 
(?) foreldrum hvort 
sem þeir (foreldrarnir?) 
eru í sambúð eða ekki.  
 
Gefa foreldrum dagleg 
tækifæri til að spjalla 
við starfsfólk. 

Gera alltaf ráð fyrir að 
foreldrar eru ekki allir 
gagnkynhneigðir. Ræða 
um og vinna með ólík 
fjölskylduform í 
leikskólastarfinu.  
 
Spyrja foreldra hvort 
þeir vilji hafa 
annað/aðra/annan ofar 
á hringilista. Ef þeir 
vilja það ekki, gæta 
þess þá að hringja ekki 
alltaf í sama foreldrið 
ef bjátar á. Hvetja 
feður sérstaklega til 
þátttöku í 
foreldrafélagi og 
foreldraráði og 
viðburðum leikskólans. 
 
Þegar öryggisblað 
barnsins er fyllt út í 
byrjun leikskólagöngu 
er mikilvægt að fá 
upplýsingar hjá 
foreldrum um hvernig 
þeir vilja haga 
samskiptum.  
 
Nýta tímann til 
gagnkvæmra 
upplýsinga þegar 
börnin koma og eru 
sótt. 

Leikskólastjóri, 
deildarstjórar og aðrir 
starfsmenn. 

Á alltaf við. 

    

 

Starfsfólk 
 Markmið  Framkvæmd Ábyrgð Tímarammi 



Leitast skal við að í 
leikskólanum starfi 
karlar jafnt og konur og 
að verkaskipting sé ekki 
kynbundin. 

Þegar auglýst er eftir 
starfsfólki eru karlar 
jafnt sem konur hvattir 
til að sækja um. Í 
starfslýsingum skulu 
störf henta öllu 
starfsfólki óháð kyni. 

Leikskólastjóri. Á alltaf við. 

Vinna að jöfnum rétti 
kynjanna varðandi 
launakjör og ekki sé um 
óútskýrðan launamun 
að ræða milli kynjanna. 

Fylgja þarf því eftir að 
laun séu jöfn óháð 
kyni, eins og 
starfsamningar segja til 
um. Jafnlaunavottun. 

Leikiskólastjóri og 
launafulltrúi. 

Á alltaf við. 

Stuðlað að því koma til 
móts við þarfir 
starfsmanna og taka 
tillit til sérstakra 
fjölskylduraðstæðna 
þeirra óháð kyni. Að 
starfsmenn samræmi 
starfsskyldur sínar og 
skyldur gagnvart 
fjölskyldu eins og 
kostur er. 

Starfsfólki eru veitt 
leyfi til að sinna s.s. 
samtölum og 
heimsóknum í skóla 
barna sinna auk þess 
að sinna ábyrgð er 
varðar veikindi, 
tannlækna og aðra 
sérfræðinga. Starfsfólk 
er hvatt til að deila 
ábyrgð með maka 
sínum ef við á. 

Allir starfsmenn. Á alltaf við. 

Veita skal starfsfólki 
reglulega fræðslu um 
kynferðislega áreitni. 

Stjórnendur haldi 
reglulega fræðslu um 
kynferðislegt ofbeldi 
eða fái utanaðkomandi 
sem tekur þannig 
fræðslu að sér til að 
sem flestir hafi 
svipaðan skilning hvar 
mörkin liggja. 

Leikskólastjóri og 
fyrirlesarar. 

Á alltaf við. 

Lögð skal áhersla á að 
temja sér orðfæri sem 
höfðar jafnt til beggja 
kynja. 

Fræðsla fyrir starfsfólk 
svo þeir séu betur í 
stakk búnir til að takast 
á við núverandi 
orðræðu barna og 
fullorðna og snúa henni 
við. 

Leikskólastjóri ber 
ábyrgð á fræðslu.  
Allir bera ábyrgð á 
orðræðu. 

Á alltaf við. 

Stuðla að starfsþróun í 
jafnréttismálum í 
samræmi við áætlun 
þessa. 

Fræðsla og námskeið 
reglulega fyrir 
starfsfólk, bæði til að 
halda við fyrri þekkingu 
sem og auka hana 
meir. 

Leikskólastjóri. Á alltaf við. 
 
 
 
 
 
 



Að tryggja að 
starfsþjálfun, 
endurmenntun og 
símenntun sé 
aðgengileg öllum 
kynjum. Að koma í veg 
fyrir að starfsfólk verði 
fyrir kynbundnu ofbeldi 
og/eða kynbundinni 
kynferðislegri áreitni. 

Starfsfólki er boðið upp 
á fræðslu um 
kynbundna áreitni, 
kynferðislega áreitni og 
kynbundið ofbeldi. 
Alltaf skal taka strax á 
óæskilegri hegðun 
starfsfólks í hverri 
mynd sem hún birtist. 
Starfsmanni ber að 
tilkynna brot, 
óæskilega hegðun, 
áreiti eða ofbeldi til 
leikskólastjóra. 

Leikskólastjóri og 
fyrirlesarar. 

Á alltaf við. 
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