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Jafnréttisstefna Laugarnesskóla 2017-2020 
Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar er grundvöllur jafnréttisstefnu Laugarnesskóla. Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar kveður á um að allir skuli vera 
jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, 
stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu. Sérstaklega er kveðið á um jafnan 
rétt kvenna og karla. Stefnan verður endurskoðuð eigi síðar en árið 2020. 
 
Ábyrgð og stjórnun jafnréttis- og mannréttindamála 
Í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 skuldbindur skólinn sig til að fara eftir Mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar. Stefnan skal kynnt öllu starfsfólki á hverju hausti og vera sýnileg á heimasíðu skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á að 
Mannréttindastefnunni sé framfylgt. Að auki mun skólinn í samræmi við 22. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 
gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemendur verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í skólanum. Þá mun skólinn fræða 
nemendur sína um kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi. Starfsfólk skal þekkja einkenni kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofbeldis og 
hvernig ber að bregðast við grun eða vissu um slíkt meðal nemenda skólans. Nemendum skal ætíð vera ljóst hver réttur þeirra er og hvert þeir 
geta leitað innan og utan skólans komi slíkt upp.  
Skólinn setur sér framkvæmdaáætlun hvert skólaár þar sem fram koma skýr og vel skilgreind markmið í samræmi við Mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar. Þar verður árangursmat skýrt, eftirfylgni tryggð og ábyrgð ljós. 
 
Leiðarljós 
Leiðarljós Laugarnesskóla er að styrkja jákvæða kynímynd og varast að líta svo á að allir séu eins. Allt skólastarfið á að taka mið af viðhorfum 
jafnréttis og stuðla að jákvæðu viðhorfi til allra starfa. Starfsandinn verður góður og laus við fordóma. Laugarnesskóli vill vera til fyrirmyndar á 
sviðum jafnréttis og nýta þau tækifæri sem felast í jafnréttisstefnu skólans. Orðið jafnrétti merkir: 

• jöfn tækifæri til gæða lífsins 
• jöfn tækifæri til að koma skoðunum sínum og hugsjónum í framkvæmd 
• jöfn tækifæri til að nýta reynslu sína, þekkingu og menntun 
• jafnrétti eru mannréttindi 

 

Nemendur 

Í lögum um grunnskóla er sérstaklega kveðið á um að veita skuli fræðslu um jafnréttismál til að búa bæði kynin undir virka þátttöku í 

samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Þess skal gætt í öllum starfsháttum skólans og daglegri umgengni við nemendur að þeim sé ekki 

mismunað og komið sé til móts við þarfir allra nemenda óháð kynferði, kynhneigð, aldri, útliti, uppruna, trúar- eða stjórnmálaskoðunum. Tryggja 

skal nemendum vernd fyrir hverskonar ofbeldi, vanrækslu og misnotkun. 

http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/mannr_ttindaskrifstofa/skjol/Lokastefnan_endursko_u__-_tilb._fyrir_vef.pdf
http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/mannr_ttindaskrifstofa/skjol/Lokastefnan_endursko_u__-_tilb._fyrir_vef.pdf


    Jafnréttisáætlun Laugarnesskóla 
 
Leitast skal við að mæta þörfum beggja kynja í skólastarfinu. Nemendur eiga ekki að þurfa að þola áreitni sem er niðurlægjandi. Styrkja þarf 

sjálfsmynd nemenda og vinna gegn stöðluðum kynímyndum og hefðbundnum hugmyndum um karla- og kvennastörf. Kanna þarf líðan og 

sjálfsmynd nemenda og bregðast við sé munur milli kynja. Í skólastarfinu er þess gætt að allir hljóti jafna meðferð óháð kynþætti og 

þjóðernisuppruna sem, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri námsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu. Í öllu skólastarfi 

þarf að gæta þess að jafnræði sé milli kynja til áhrifa og þátttöku í starfinu og jafna hlut nemenda þegar þeir koma fram fyrir hönd skólans.  

Mikilvægt er að veita nemendum hvatningu til að rækta sérkenni sín og jákvæð samskipti. 

 

Áætlun Hvar Ábyrgð Hvenær 

Leitast skal við að vinna eftir 
grunnþáttum Aðalnámskrár 
grunnskóla 2013 og þemaheftum 
um grunnþætti menntunar  
,,Lýðræði og mannréttindi  og 
Jafnrétti“ 
http://www.menntamalaraduneyti
.is/utgefid-
efni/namskrar/themahefti-
menntunar/  

Fléttað inn í allt nám nemenda (sjá 
Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 19 og 
20). 

Allir starfsmenn skólans. Alltaf þegar kostur er. 

 

Gæta skal þess að námsgögn halli 
ekki á neinn hvort sem það er 
vegna kynferðis, trúar eða annarra 
ómálefnalegra þátta. 

Kennarar leitist við að velja námsefni sem 
mismunar ekki. 

Kennarar. Þegar námsefni er 
valið. 

Allir nemendur skulu fá kynningu á 
fjölbreytilegum störfum í 
lýðræðissamfélagi.  Hvetja skal 
nemendur til að ráðast gegn 
hefðbundnum staðalímyndum. 

Í lífsleikni og á bekkjarfundum er 
markvisst unnið gegn staðalmyndum 
kynjanna.  

Allir starfsmenn skólans. Hvenær sem tækifæri 
gefst. 

  

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/themahefti-menntunar/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/themahefti-menntunar/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/themahefti-menntunar/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/themahefti-menntunar/
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Í skólanum er komið fram af 
virðingu og jafnræðis gætt óháð 
trúar- og stjórnmálaskoðunum 
nemenda.  Nemendur eiga ekki að 
vera settir í þá aðstöðu að þurfa að 
gefa upp trúar- eða 
stjórnmálaskoðanir sínar.  
Nemendur eiga að vera lausir við 
innrætingu trúar- eða 
stjórnmálaskoðana. Sjá reglur sem 
Reykjavíkurborg hefur gefið út. 
Reglur um  samskipti skóla og 
trúar- og lífsskoðunarfélaga. 

Í öllu skólastarfi. Reglur um samskipti séu 
aðgengilegar á heimasíðu skólans 
http://laugarnesskoli.is/images/stories/fil
es/log_reglur/reglur_samtykktar_4_10_2
011.pdf . 

Allir starfsmenn skólans. Alltaf. 

Stuðla skal að bættu námi og líðan 
nemenda í skólanum. 
 

Markmiði að kortleggja hvernig skólinn 
getur stutt drengi í námi og starfi og 
hvernig unnið verði með kvíða stúlkna.  

Skólastjórnendur og 
kennarateymi. 

Endurskoðað árlega í 
tengslum við sjálfsmat 
og umbótaáætlun 
skólans. 

Vinna að því að nemendur virði 
jafnréttissjónarmið í öllum 
samskiptum o viti  

Sérstök áhersla verði á að nýta 
bekkjarfundi til jafnréttisfræðslu lögð 
áhersla á jafnrétti samkvæmt  
Barnasáttmálanum 

Umsjónarkennarar. Alltaf þegar tækifæri 
gefst. 

Nemendur fái fræðslu um 
kynferðislega áreitni og 
kynferðislegt ofbeldi. Umræðu skal 
halda lifandi og nemendum skal 
ljóst hvert þeir geti leitað ef slík 
mál koma upp.  

Fræðsla um kynþroska og siðferði í 
samskiptum kynjanna verði samkvæmt 
aðalnámskrá og lögum. 

Lífsleiknikennarar, 
jafningjafræðslan og 
skólahjúkrunarfræðingur. 

Í kennslu í lífsleikni og 
umsjónartímum. 

 

  

http://laugarnesskoli.is/images/stories/files/log_reglur/reglur_samtykktar_4_10_2011.pdf
http://laugarnesskoli.is/images/stories/files/log_reglur/reglur_samtykktar_4_10_2011.pdf
http://laugarnesskoli.is/images/stories/files/log_reglur/reglur_samtykktar_4_10_2011.pdf
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Starfsmenn 

Allir starfsmenn skólans eiga að njóta sambærilegra tækifæra til starfsþróunar og símenntunar. Allir starfsmenn skulu bera ábyrgð á að skapa 

andrúmsloft laust við fordóma af hvaða tagi sem er. Virða ber rétt starfsmanna til að tjá sig ekki um persónuleg málefni, s.s. trúarskoðanir, 

stjórnmálaskoðanir, kynhneigð eða heilsufar. Þess skal gætt við ráðningar, uppsögn og ákvarðanir um kjör starfsmanna skólans að 

ómálefnalegum ástæðum sé ekki beitt sem rökum gegn starfsmanni, sbr. grein 1.2 í starfsmannastefnu borgarinnar. 

Þess skal gætt í öllum starfsháttum skólans að starfsmönnum sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis, kynhneigðar, aldurs, útlits, ætternis, 

fötlunar, heilsufars, uppruna, trúar- eða stjórnmálaskoðana. Allt kynbundið ofbeldi, kynbundið áreitni eða kynferðislegt áreitni er óheimilt. 

Leitast skal við að mæta þörfum beggja kynja og að á hvorugt kynið halli. 

Áætlun Hvar Ábyrgð Hvenær 

Í starfsauglýsingum verði vitnað til 
jafnréttisáætlunar skólans og 
jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar. 

Skv. starfsmannastefnu 
Reykjavíkurborgar. 

Skólastjóri. Þegar við á. 

Við nýráðningar verði leitast við að 
öðru jöfnu að jafna kynjahlutfallið.  
 

Gerð verði samantekt á 
kynjahlutfalli. Eins og er eru 
karlmenn 15,5% starfsmanna en 
konur 84,5%. 

Stjórnendur. Þriðja hvert ár 

Nauðsynlegt er að fylgjast með launum 
starfsmanna út frá kynjasjónarmiði og 
vinna að því að jafna laun kynjanna 
komi launamunur í ljós.  

Gerð verði úttekt þar sem skoðuð 
verða laun starfsmanna eftir 
þjóðerni og kyni.  

Reykjavíkurborg. Samkvæmt ákvörðunum 
Reykjavíkurborgar. 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni 
eða kynferðisleg áreitni og önnur 
áreitni er með öllu óheimil í skólanum. 
Vísað er til 2. gr. jafnréttislaga um 
skilgreiningu á ofangreindri áreitni og 
ofbeldi.  Einelti er algerlega bannað í 
skólanum. Tilkynningar um einelti eða 
kynferðislegt áreiti eru teknar alvarlega, 
þær rannsakaðar  gaumgæfilega og 
brugðist við samkvæmt 

Leiðbeiningar eru aðgengilegar á 
heimasíðu skólans.  
Í starfsmannasamtölum og í 
starfsmannakönnunum sem gerðar 
eru árlega er sérstaklega hugað að 
einelti og áreitni og geta 
starfsmenn komið ábendingum 
nafnlaust á framfæri. 

Skólastjóri. A.m.k. árlega (í kringum 
niðurstöður 
starfsmannakannana 
borgarinnar) er minnt á 
heimasíðuna og málin rædd. 



    Jafnréttisáætlun Laugarnesskóla 
 

viðbragðsáætlunum skólans. Stuðst er 
við skilgreiningu Reykjavíkurborgar á 
einelti. 

Öllum sem vinna sambærileg störf í 
skólanum skal standa til boða til jafns, 
starfsþjálfun og endurmenntun sbr. 20. 
gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla nr. 10/2008. 

Við gerð endurmenntunaráætlunar 
skal þess jafnan gætt að 
starfsmönnum sé ekki mismunað á 
nokkurn hátt. 

 

Skólastjóri. Við gerð 
endurmenntunaráætlunar 
skólans. 

Starfsmenn raðast eftir aldri, reynslu og 
menntun í launaflokka og þrep.  Með 
launum er átt við hvers konar þóknun, 
beina og óbeina svo og 
hlunnindagreiðslur. Sama gildir um 
lífeyris-, orlofs- og veikindarétt sem og 
hvers konar önnur starfskjör eða 
réttindi sem metin eru. (Sjá jafnréttislög 
2008, 19. gr.) Allar launaákvarðanir 
skulu vera gagnsæjar og málefnalegar. 

Skoðaðar eru launagreiðslur til allra 
starfsmanna og kannað hvort 
jafnræðis sé gætt.  

Skólastjóri. Árlega. 

Mikilvægt er að starfsfólk hafi tækifæri 
til að sinna skyldum sínum jafnt í 
einkalífi sem starfi og gott jafnvægi sé 
þar á milli. Reynt er að koma til móts 
við starfsmenn um sveigjanleika í starfi. 
Sjá starfsmannastefnu 
Reykjavíkurborgar 

Beiðnir um sveigjanleika eru 
skoðaðar hver um sig og metnar 
eftir aðstæðum. 

Skólastjóri. Þegar við á. 

Í skólanum er komið fram af virðingu og 
jafnræðis gætt óháð trúar- og 
stjórnmálaskoðunum. Ástundun 
trúarbragða og stjórnmála má ekki 
trufla starfsemi á vinnustað. 

Leiðbeiningar eru að finna á 
heimasíðu Kennarasamband 
Íslands 
http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx
?itemid=8143. 

Skólastjóri. Í upphafi skólaárs. 

 
 

http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-245/5722_view-939/
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-245/5722_view-939/
http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8143
http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8143

