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Jafnréttisáætlun Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri 

Inngangur  

Jafnréttisáætlun Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri er sett samkvæmt 

lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008.  

Mikilvægt er að hafa í huga að til viðbótar við þær skyldur sem jafnréttisáætlun 

skólans leggur starfsmönnum hans á herðar gildir einnig jafnréttisstefna 

Sveitarfélagsins Árborgar.  

Sú stefna er samþykkt af bæjarstjórn og ber Barnaskólanum á Eyrarbakka og 

Stokkseyri líkt og öllum öðrum stofnunum og nefndum sveitarfélagsins að vinna 

eftir henni.  

Jafnréttisáætlun Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri tekur til sértækra 

þátta sem eiga við um menntun og skólastarf. Það er því mikilvægt að við 

kynningu og umfjöllun um jafnréttisáætlun Barnaskólans á Eyrarbakka og 

Stokkseyri sé jafnan horft til jafnréttisstefnu sveitarfélagsins og hún skoðuð sem 

hluti af áætlun skólans.  

Í 23. gr. jafnréttislaga er sérstaklega kveðið á um menntun og skólastarf og því 

er sérstaklega horft til þeirra þátta í jafnréttisáætlun skólans. Þá er sérstaklega 

fjallað um bann við mismunun í skólum og uppeldisstofnunum í 28. gr. sömu 

laga og því einnig tekið sérstakt tillit til þess í áætlun Barnaskólans á Eyrarbakka 

og Stokkseyri. 

 

Tilgangur og markmið  

Tilgangur jafnréttisáætlunarinnar er að koma á jafnrétti og jöfnum tækifærum 

kvenna og karla eins og kveðið er á um í jafnréttisstefnu Sveitarfélagsins 

Árborgar.  

Einnig er markmið með áætluninni að nemendur skólans læri að umgangast 

jafnrétti af virðingu og venjist því sem eðlilegum þætti samfélagsins.  

Þeir þættir sem sérstaklega skal horft til í jafnréttisáætlun Barnaskólans á 

Eyrarbakka og Stokkseyri eru; jöfn staða nemenda, jöfn staða foreldra og 

forráðamanna, jöfn staða starfsmanna ásamt jafnrétti í skólastarfi og 

jafnréttisfræðslu. 
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A. Jöfn staða nemenda  

Tryggja skal jafnrétti og jafna stöðu nemenda skólans.  

1. Þess skal gætt að sem jafnast kynjahlutfall sé í nefndum og ráðum sem 

nemendur eiga sæti í, s.s. skólaráði, stjórn nemendafélags o.s.frv. 

Ábyrgð: Umsjónarmenn nefnda, skólastjórnendur  

2.  Þess skal gætt að valmöguleikar sem nemendur hafa í námi sínu henti 

báðum kynjum og auki á víðsýni nemenda. 

Ábyrgð: Kennarar, náms- og starfsráðgjafi, stjórnendur 

 

3.  Þess skal gætt að val á þátttakendum í keppnisliðum nemenda á vegum 

skólans endurspegli bæði kyn. 

Ábyrgð: Kennarar, stjórnendur 

4. Þess skal gætt að námsaðstæður nemenda taki mið af þörfum beggja 

kynja. 

Ábyrgð: Kennarar, náms- og starfsráðgjafi, stjórnendur  

5.  Þess skal gætt að námsefni höfði til beggja kynja og mismuni ekki 

nemendum eftir kynferði. 

Ábyrgð: Kennarar, stjórnendur 

6.  Þess skal gætt að námsefni sé án kynjafordóma. 

Ábyrgð:Kennarar  

7.  Þess skal gætt að viðhorf starfsfólks skólans séu fordómalaus. 

Ábyrgð: Stjórnendur  

8.  Þess skal gætt að nemendum gefist kostur á að velja námsleiðir og 

verkefni samkvæmt áhugasviði sínu en óháð kynferði. 

Ábyrgð: Kennarar, stjórnendur 

9. Þess skal gætt að nemendur sé meðvitaðir um áhrif umhverfis s.s. 

félagsþrýstings á viðhorf og viðhorfamótun 

Ábyrgð: kennarar, náms- og starfsráðgjafi, stjórnendur 
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B. Jöfn staða foreldra og forráðamanna  

Tryggja skal jafnrétti og jafna stöðu foreldra og forráðamanna.  

1.  Þess skal gætt að samskipti skólans við fjölskyldur séu til jafns við báða 

foreldra eða forráðamenn óháð kyni. 

Ábyrgð: Umsjónarkennarar, stjórnendur  

2.  Þess skal gætt að vilji beggja foreldra sé hafður að leiðarljósi þegar 

ákvarðanir eru teknar varðandi nám barna þeirra. 

Ábyrgð: Stjórnendur, kennarar  

3.  Þess skal gætt að jafnan séu skráðar upplýsingar um báða foreldra í 

Mentor og að póstur sé sendur foreldrum og forráðamönnum af báðum 

kynjum. 

Ábyrgð: Stjórnendur, umsjónarkennarar og ritari 

 

C. Jöfn staða starfsmanna  

Tryggja skal jafnrétti og jafna stöðu starfsmanna   

1. Þess skal gætt að þátttaka í launaðri yfirvinnu s.s. stýrihópum, 

vinnuhópum og teymum standi báðum kynjum jafnt til boða. 

Ábyrgð: Stjórnendur 

2.  Þess skal gætt að við skipulag verkaskiptingar innan skólans sé jafnrétti 

og jöfn tækifæri beggja kynja höfð að leiðarljósi. 

Ábyrgð: Stjórnendur  

3.  Þess skal gætt að í starfsauglýsingum og við ráðningar til starfa sé gætt 

jafnréttis og umsækjendur af báðum kynjum hvattir til að sækja um laus 

störf. 

Ábyrgð: Stjórnendur  

4.  Þess skal gætt að ekki séu gerðar ólíkar kröfur til stafmanna háð kyni. 

Ábyrgð: Stjórnendur  

5.  Þess skal gætt að starfsmenn hafi jöfn tækifæri til áhrifa á skólaþróun og 

til mótunar skólastarfs óháð kyni. 

Ábyrgð: Stjórnendur  

6.  Þess skal gætt að starfsmenn fái að njóta hæfileika sinna óháð kyni 

Ábyrgð: Stjórnendur 
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D. Jafnrétti í skólastarfi og jafnréttisfræðsla  

Tryggja skal jafnrétti í starfi skólans.  

1.  Þess skal gætt að skemmtanir, ferðalög og aðrir viðburðir í skólastarfinu 

taki mið af því sjónarmiði að komið sé til móts við sjónarmið beggja 

kynja og að jafnaðar sé gætt í skipulagi og undirbúningi. 

Ábyrgð: Stjórnendur, kennarar  

2.  Þess skal gætt að fræðsla um jafnrétti og jöfnuð kvenna og karla ná til 

allra aldurshópa nemenda og sé í eðlilegu samræmi við faglegt skólastarf. 

Ábyrgð: Kennarar, náms- og starfsráðgjafi, stjórnendur  

3.  Þess skal gætt að við kynningu á samfélaginu og mismunandi störfum sé 

unnið gegn staðalímyndum sem kunna að vera litaðar af mismunun eftir 

kyni. 

Ábyrgð: Kennarar, náms- og starfsráðgjafi, stjórnendur  

4.  Þess skal gætt að sú afþreying sem stendur nemendum til boða einkennist 

af fordómaleysi og standi báðum kynjum til boða óháð staðalímyndum. 

Ábyrgð: Stjórnendur, kennarar og náms- og starfsráðgjafi. 

 

Kynning á jafnréttisstefnu Barnaskólans á Eyrarbakka og 

Stokkseyri  

Jafnréttisstefna þessi er hluti af starfmannahandbók Barnaskólans á Eyrarbakka 

og Stokkseyri sem afhent er starfmönnum ár hvert. Starfsmannahandbókin er 

kynnt sérstaklega í upphafi hvers skólaárs. 


