
 

Jafnréttisáætlun Reykjakots 2022-2023 

Forsenda lýðræðislegs þjóðfélags felur í sér að allir einstaklingar hafi jafna stöðu óháð 

kynferði, kynhneigð, aldri, útliti, uppruna eða skoðunar-(trúar eða annarskonar skoðunar) og 

hafi þar með jafna möguleika til menntunar, ákvarðanatöku og sömu tækifæri til að 

þroska hæfileika sína og njóta eigin atorku. 

1. Starfsfólki og börnum í Reykjakoti skal ekki mismunað vegna kynferðis, kynhneigðar, útliti, 

uppruna, aldurs eða skoðunar-(trúar eða annarskonar skoðunar) 

2. Reykjakot lýsir hér með vilja til að fræða og stuðla að jafnrétti og mun bregðast við misrétti. 

3. Það er vilji Reykjakots að hafa jafnt hlutfall karla og kvenna í starfsliði skólans og munu þá 

meðal annars atvinnuauglýsingar hvetja jafnt karla og konur til umsóknar um starf í 

skólanum. 

4. Starfsfólk Reykjakots mun eftir fremsta megni stuðla að jöfnum námsárangri barna óháð 

kynferði, útliti eða uppruna. (Vantar eitthvað meira hér?) 

5. Reykjakot mun sniðganga efni sem felur í sér fordóma og misrétti (Kynjamisrétti, 

kynþáttahyggju, kynhneigðarfærni o.þ.h) auk þess efnis sem hefur áhrif á mótun kynhlutverka 

og staðalímynda. 

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að framfylgja 

jafnréttisáætlun skólans 

 

Skipa jafnréttisnefnd fyrir 

skólaárið 2022-2023 

Skólastjórnendur Mars 2022 

Kynna jafnréttisáætlun 

og birta á heimasíðu 

skólans 

Jafnréttisnefnd falið að kynna 

jafnréttisáætlun fyrir 

starfsfólki, börnum og 

foreldrum 

 

Jafnréttisnefnd Febrúar 2022 

Endurskoða 

jafnréttisáælun skólans 

samhliða skólaþróun 

 

Jafnréttisáætlunin verði 

endurskoðuð ár hvert 

samhliða starfsáætlun skólans 

Skólastjórnendur og 

Jafnréttisnefnd 

Mars 2023 

Að stuðla að jafnrétti 

kynjanna á sem 

viðtækustum grunni. 

 

Hvetja jafnt karla og konur til 

að sækja um laus störf í 

skólanum auk stuðla að 

jafnrétti kynjanna í öllu starfi 

skólans.  

Skólastjórnendur og 

starfsmenn Reykjakots 

Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega yfir 

skólaárið.  



 

Nemendur Reykjakots 

Á Reykjakoti verður leitast við að koma til móts við þarfir allra barna og 

verður vellíðan þeirra og þroski hafður í fyrirrúmi. Námsaðstaða barna á Reykjakoti skal vera 

jöfn óháð kynferði, kynhneigðar, útliti, uppruna, aldurs eða skoðunar-(trúar eða annarskonar 

skoðunar) 

1. Á Reykjakoti skulu kennsluaðferðir vera sveigjanlegar og fjölbreyttar til að komast til móts 

við ólíka aldurshópa, ólíkar þarfir og þroskaframvindu barnanna.   

2. Börn á Reykjakoti fá jafnréttisfræðslu í skólastarfinu og bera kennara og stjórnendur ábyrgð á 

að kynna jafnréttisáætlun leikskólans fyrir börnunum með mið að aldri þeirra og þroska. 

3. Börn á Reykjakoti fá tækifæri til að reyna sig í ýmsum hlutverkum og þau hvött til að mynda 

sér skoðun á jafnréttismálum og koma skoðunum sínum á framfæri. 

4. Börn á Reykjakoti fá að tjá sig frjálslega um öll málefni sem hafa áhrif á líf þeirra og mun 

starfsfólk Reykjakots sýna þeim virðingu og skilning. 

5. Börn eiga ekki að þurfa að þola kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni eða kynferðislega 

áreitni sem getur átt margar birtingarmyndir s.s. orðfæri, djörfum klæðaburði, samskiptum 

eða gamansemi sem er niðurlægjandi fyrir annað eða bæði kynin. Börn eiga ekki að þurfa að 

þola slíka hegðun af hendi annarra barna né af starfsmönnum skólans. 

6. Börn á Reykjakoti hafa jafna möguleika til menntunar og er þess gætt að kennsluefni 

og námsgögn leikskólans stuðli að jafnræði kynja. 

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Kennslu- og námsgögn 

eiga að stuðla að 

jafnrétti allra. 

 

Öll kennslu- og námsgögn 

skólans skulu yfirfarin reglulega 

og þess gætt að þau gæti 

jafnréttis.  

Allir starfsmenn 

leikskólans. 

Mars 2023 

Tryggja að öll börn 

hafi sama rétt, fái 

sama viðmót og njóti 

sömu hvatningar og 

örvunar í 

skólastarfinu.  

 

Regluleg fræðsla til starfsmanna 

til að hver og einn skoði eigin 

viðhorf til jafnréttiskennslu og 

hafi skilning á nauðsyn þess að 

börnin fái sama viðmót og sömu 

hvatningu. Stuðla skal að vináttu, 

samleik og jákvæðum 

samskiptum allra barna. 

 

Allir starfsmenn 

leikskólans 

Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega yfir 

skólaárið. 



 

Fyrirbyggja að börnin 

verði fyrir kynbundnu 

ofbeldi og 

kynbundinni eða 

kynferðislegri áreitni í 

skólanum 

 

Veita fræðslu til starfsmanna 

skólans og foreldra 

Skólastjórnendur Janúar 2023 

Námsgögn og kennsla 

skal taka mið af því að 

veita báðum kynjum 

jafna fræðslu og jöfn 

tækifæri 

 

Starfsfólk kynni fjölbreytt leik 

og námsefni fyrir börnunum og 

hvetji þau til að reyna sig í 

ýmsum hlutverkum auk þess að 

sniðganga efni sem stuðlar að 

mótun staðalímynda og 

kynhlutverka 

Allt starfsfólk 

leikskólans 

Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega yfir 

skólaárið. 

 

Starfsfólk Reykjakots 

1. Greiða skal sömu laun og bjóða sömu kjör fyrir sambærileg störf án tillits til kyns. 

2. Gera skal starfsfólki kleift að samræma atvinnu og fjölskyldulíf auk þess skal auðvelda 

starfsmönnum að snúa aftur til starfa eftir veikindi, fæðingarorlof eða leyfi vegna 

óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. 

3. Huga skal að ásýnd kynjanna og staðalímyndum innan skólans. 

4. Konur og karlar skulu eiga jafnan aðgang að endurmenntun og þjálfun og fá jafna 

möguleika til að þroskast í starfi og auka þekkingu sína. 

5. Reykjakot líður ekki kynbundið ofbeldi, kynbundna eða kynferðislega áreitni. Með því er 

átt við óviðeigandi myndir, djarfan klæðnað, orðfæri, samskipti eða gamansemi sem vísar 

til kynferðis eða kynhneigðar og eru á einhvern hátt niðurlægjandi fyrir annað eða bæði 

kynin. 

6. Einelti eða mismunun starfsfólks er ekki liðin á leikskólanum. Skal ágreiningsmálum sem 

upp koma vísað til skólastjórnenda til úrvinnslu. 

7. Leitast skal við að starfsmenn skólans verði meðvitaðir um jafnrétti og mun skólinn 

stuðla að því að viðhorf til jafnréttismála sé jákvætt. 

8. Atvinnuauglýsingar skulu og höfða til beggja kynja og hvetja jafnt karla og konur til að 

sækja um. 

Starfsmanni sem uppvís verður að kynferðislegri áreitni eða annarskonar ofbeldi við 

barn skal umsvifalaust vikið úr starfi og málinu vísað til barnaverndaryfirvalda. 



 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Efla umræðu um 

jafnréttismál meðal 

starfsfólks 

 

Jafnréttisáætlun Reykjakots 

og jafnréttisstefna 

Mosfellbæjar kynnt fyrir 

starfsfólki og það hvatt til 

umræðu um málefnið. 

 

Skólastjórnendur 

og Jafnréttisnefnd 

Febrúar 

2022 

Konur og karlar fái sömu 

laun og njóti sömu kjara 

fyrir sömu störf og gætt 

verður að jafnræði í 

starfskjörum 

 

Gæta þess að konur og karlar 

fái sömu laun fyrir 

sambærileg störf og 

jafnverðmæt störf. Auglýsa 

skal sérstaklega eftir báðum 

kynjum. 

 

Mannauðsstjóri og 

Skólastjórnendur 

Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega yfir 

skólaárið. 

Að kynbundið ofbeldi, 

kynbundin áreitni eða 

kynferðisleg áreitni sé ekki 

liðin á vinnustaðnum 

 

Veita skal starfsfólki 

reglulega fræðslu um 

kynferðislegt áreiti og 

kynbundið ofbeldi. 

Skólastjórnendur 

og Jafnréttisnefnd 

Janúar 2023 

Starfsfólki sé gert kleift að 

samræma starfsskyldur 

sínar og ábyrgð gagnvart 

fjölskyldu. 

 

Leitast skal við að gera 

starfsfólki kleift að samræma 

starfsskyldur sínar og ábyrgð 

gagnvart fjölskyldu með 

sveigjanleika í skipulagningu 

á vinnu og vinnutíma þannig 

að bæði sé tekið tillit til 

fjölskylduaðstæðna og þarfa 

vinnuveitanda. 

 

Mannauðsstjóri og 

Skólastjórnendur 

Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega yfir 

skólaárið. 

Að allir starfsmenn 

skólans geti eflt kunnáttu 

sína og hæfni og hafi 

jafnan aðgang að 

starfsþjálfun og 

endurmenntun. 

 

Starfsmenn Reykjakots standa 

jafnfætis þegar kemur að 

framboði og möguleikum til 

símenntunar og starfsþróunar 

óháð kyni og njóta sömu 

möguleika til að sækja þau 

námskeið sem haldin eru til 

að auka hæfni í starfi 

Skólastjórnendur Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega yfir 

skólaárið. 



 

Foreldrar barna í Reykjakoti 

Reykjakot leggur áherslu á gott samstarf við foreldra og forráðamenn barnanna í skólanum og 

mun ekki mismuna foreldrum vegna kynferðis, kynhneigðar, útliti, uppruna, aldurs 

eða skoðunar-(trúar eða annarskonar skoðunar) 

1. Leikskólinn mun beina samskiptum og orðum til bæði ferða og mæðra, hvort sem þau er í 

sambúð eða ekki. 

2. Mæður og feður hafa jafnan aðgang að upplýsingum um nám og skólagöngu barna sinna. 

3. Feður jafnt sem eru mæður hvött til þátttöku í foreldrasamstarfi á vegum leikskólans. 

  

 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Foreldrar af báðum 

kynjum hafi sömu 

tækifæri til að taka 

þátt í skólastarfinu. 

 

Beina skal orðræðu og 

upplýsingum um skólastarfið að 

foreldrum/forráðamönnum óháð 

kyni og þess gætt að þeir hafi 

nöfn tækifæri til þátttöku í námi 

barna sinna. 

 

Skólastjórnendur Alltaf, 

endurskoðist 

reglulega 

yfir 

skólaárið. 

Beina skal 

samskiptum, 

upplýsingum og 

skilaboðum að 

foreldrum hvort sem 

þau eru í sambúð eða 

ekki. 

 

Gæta skal þess að beina 

samskipum að báðum 

foreldrum/forráðamönnum. 

Einnig skulu upplýsingar fegnar 

um hagi, búsetu, símanúmer og 

netföng í byrjun leikskólagöngu 

og mikilvægt er að fá upplýsingar 

hjá foreldrum/forráðamönnum um 

hvernig samskipum muni hagað. 

 

Skólastjórnendur September 

2022 

 

Hvetja foreldra til 

þátttöku í viðburðum 

leikskólans og hafa 

góðar skráningar úr 

starfinu til að 

auðvelda þeim að 

fylgjast með. 

Foreldrar/forráðamenn, óháð kyni, 

eru hvattir til þátttöku og 

upplýsingar um viðburði sendar til 

allra aðila auk þess að efla 

skráningar á Karellen sem 

foreldrar hafa jafnan aðgang að.  

Skólastjórnendur September 

2022 


