
Jafnréttisáætlun Grunnskóla Önundarfjarðar 

 

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008 ber öllum 

fyrirtækjum og stofnum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun. 

Markmið og tilgangur með lögunum er að koma á og viðhalda jafnrétti, hæfileikum og færni 

karla og kvenna og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins.Sett er fram 

áætlun með mælanlegum og tímasettum markmiðum svo að áætlunin þjóni tilgangi sínum. 

Starfsmenn Grunnskóla Önundarfjarðar eru færri en 25 en mælst er til af Mennta-og 

menningarmálaráðuneytinu í samstarfi við Jafnréttisstofu að skólinn setji sér 

jafnréttisáætlun. 

Í Grunnskólalögum nr. 91/2008 og Aðalnámskrá frá árinu 2011 er áhersla lögð á jafnrétti 

kynjanna og mannréttindi. Lögð er áhersla á að bæði kynin njóti sömu stöðu til náms, 

þátttöku í samfélaginu og atvinnulífi. Skólinn setur sér markmið í kennslu, námi og 

stafsháttum að komið sé í veg fyrir mismunun m.a. vegna uppruna, trúarbragða, kyns og 

kynhneigðar.      

Jafnrétti á að vera samtvinnað í leik og starfi nemenda og starfsfólks, því þurfa þessir aðilar 

að starfa saman í þeirri trú að ekkert hamli starfsánægju þeirra. Jafnréttisáætlun Grunnskóla 

Önundarfjarðar tekur mið af nemendum annars vegar og starfsfólki hins vegar. Mikilvægt er 

að starfið mótist og taki mið af jafnrétti með mismunandi hæfileikum einstaklinga í huga. 

Haft er að leiðarljósi að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi á hæfileikum og færni. 

Gagnkvæmt traust, jákvæði og uppbyggileg samskipti móta góðan skólabrag.  

Jafnréttisáætlunin er kynnt fyrir þeim sem koma að skólastarfinu. Áætlunina má finna á 

heimasíðu skólans og í skólanámskrá. 

Starfsmenn 

Jafnréttisstefna Ísafjarðarbæjar leggur áherslu á að jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum karla og kvenna innan 

sveitafélagsins. Ísafjarðabær vinnur að því að jafna áhrif kvenna og karla á vettvangi 

sveitafélagins, vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns og gera bæði 

konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.  

Karlar og konur skulu njóta jafnréttis í launum fyrir jafn verðmædd störf. Allir hafi tækifæri á 

endurmenntun og starfsþjálfun. Ásamt jöfnum möguleikum á stöðuhækkun og 

stöðubreytingum. Allir starfsmenn eiga að geta komið skoðunum sínum á framfæri og virðing 

skal borin fyrir ólíkum skoðunum. 

 

 

 



Nemendur 

Í lögum um jafna stöðu og rétt karla og kvenna eru ákvæðin skýr um að á öllum skólastigum 

skulu nemendur fá fræðslu um jafnréttismál. Í fræðslunni skal leggja áherslu á að búa bæði 

kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu jafnt í fjölskyldu – og atvinnulífinu. Mikilvægt er að 

að leggja áherslu á að drengir og stúlkur eigi sem mestu og jafnasta möguleika í leik og starfi. 

Mikilvægt er að fræðslan leggi áherslu á að nemendur læri að þekkja tilfinningar sínar og tjá 

þær. Í vinnu nemenda skal öllu jafna verða lögð áhersla á jafnrétti og lögð skal sérstök 

áhersla á að nemendur rækti með sér samkennd, tilfinningar, lífsgildi og virðingu fyrir 

skoðunum annarra með tillit til ólíks aldurs, kyns, fötlunar, kynhneigðar, litarháttar, 

menningu, trúarbragða, tungumáls, fjölskylduaðstæðna eða uppruna. Nemendur hafi 

jafnrétti að leiðarljósi í öllum samskiptum við aðra jafnt samnemendur og starfsfólk. 

 

Aðgerðaráætlun   

Tímasetning Markmið Aðgerð Ábyrgð Lokið 

Október 2014 Kynna 
jafnréttisáætlun 
skólans 

Kynna áætlun og 
fræða starfsfólk um 
jafnrétti 

Skólastjóri Október 2014 

Október 2014 Könnun um 
kynbundin mun 
um líðan, 
sjálfsmynd, nám, 
áform og virkni 
nemenda 

Skólapúlsinn lagður 
fyrir nemendur 

Skólastjóri,kennarar Okt.2014 

Desember 2014 Kynna 
jafnréttisáætlun 
fyrir foreldrum  

 Skólastjóri, 
kennarar 

Desember 
2014 

Skólaárið 2014-
2015 

Vekja og 
viðhalda 
meðvitund 
starfsfólks um 
jafnrétti í 
skólanum og 
hvernig þeir 
stuðli að því í 
starfinu sínu 

Umræður á 
starfsmannafundum 
um jafnréttisáætlun 
og hvernig 
starfsfólk styður sig 
við hana. Styðja 
starfsfólk til 
umhugsunar og 
meðvitundar um 
hvernig rætt er við 
nemendur, hvernig 
kennslan fer fram 
og hvaða námsgögn 
eru notuð hverju 
sinni 

Skólastjóri, 
kennarar 

Þegar við á. 

 
Skólaárið 2014-
2015 

 
Laus störf standi 
bæði konum og 
körlum til boða 

 
Stuðst við 
jafnréttisáætlun 
skólans og 
sveitarfélagsins 

 
Skólastjóri 

 
Þegar við á. 



þegar auglýst er 
eftir starfsfólki. 

Skólaárið 2014-
2015 

Auka vitund 
nemenda um 
jafnrétti kynja 

Vinna með jafnrétti 
kynjanna í lífsleikni 
og námskrárgerð 

Kennarar Maí 2015 

Skólaárið 2014-
2015 

Nemendur eigi 
jafna möguleika 
til náms 

Kennsluaðferðir og 
námsgögn mismuni 
ekki nemendum. 
Námsefni allra 
námgreina er 
skoðað út frá 
jafnréttissjónarmiði 

Skólastjóri,Kennarar Maí 2015 

Skólaárið 2014-
2015 

Nemendur fái 
kennslu við hæfi 

Kennarar beiti 
fjölbreyttum 
kennsluháttum. Ólík 
reynsla og gildismat 
njóti sín. 

Kennarar Þegar við á. 

Apríl 2015 Könnun um 
kynbundin mun 
um líðan, 
sjálfsmynd, nám, 
áform og virkni 
nemenda 

Skólapúlsinn lagður 
fyrir nemendur 

Skólastjóri, 
kennarar 

Apríl 2015 

Maí-júní 2015  Meta 
jafnréttisáætlun 
og starf skólans 

Notast við sjálfsmat 
skólans og 
starfsmannaviðtöl. 

Skólastjóri Júní 2015 

Júní 2015 Meta kynjamun 
á frammistöðu 
nemenda 

Einkunnir skoðaðar 
með tillit til 
jafnréttis. 

Skólastjóri, 
kennarar 

Júní 2015 

Maí – júní 2015 Endurmat á 
jafnréttisáætlun 
fyrir skólaárið 
2015-2016 

Jafnréttisáætlun 
endurskoðuð með 
tillit til jafnréttislaga 
og grunnskólalaga. 

Skólastjóri Júní 2015 

Skólaárið 2014-
2015 

Nemendur á 
miðstigi fá 
fræðslu um 
jafnrétti út frá 
barnasáttmála 
Sameinuðu 
þjóðanna. 

Kennari styður sig 
við útgefið efni sem 
barnasáttmáli 
Sameinuðu 
þjóðanna gefur út. 

Kennarar Maí 2015 

 


