
1 
 

Jafnréttisáætlun Heilsuleikskólans Suðurvalla 
 

Jafnréttisáætlun leikskólans er unnin  í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla.  

Tilgangur jafnréttisáætlunar er að tryggja að jafnrétti ríki milli 

nemenda/starfsfólks/foreldra óháð aldri, búsetu, fötlun, kyni, kynhneigð, litarhætti, 

lífsskoðun, menningu, stétt, trúarbrögðum, tungumáli, ætterni og þjóðerni. 

Launajafnrétti 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Að konur og karlar 
fái sömu laun og 
njóti sömu kjara 
fyrir sömu og 
jafnverðmæt störf. 

Gerð verður úttekt 
á grunnlaunum 
starfsmanna út frá 
kynjasjónarmiði. 

Leikskólastjóri í 
samvinnu við  
launafulltrúa 
sveitarfélagsins. 

Október ár hvert. 

 

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Laus störf hjá 
Heilsuleikskólanum 
Suðurvöllum standa 
opin jafnt konum 
sem körlum. 

Þegar stöður eru 
auglýstar lausar til 
umsóknar þá eru 
bæði kynin hvött til 
að sækja um. 

Skólastjórnendur. Maí ár hvert. 

Að jafna 
kynjahlutfallið í 
starfsmannahópnum. 

Við nýráðningar 
verður leitast við 
að jafna 
kynjahlutfallið. 

Skólastjórnendur. Maí ár hvert. 

Öll starfsþjálfun, sí- 
og endurmenntun er 
aðgengileg báðum 
kynjum. 

Í starfsmanna- 
samtölum ár hvert  
er starfsmaður 
inntur eftir því 
hvaða 
endurmenntun 
hann óski eftir og 
símenntun rædd.  

Skólastjórnendur. Mars ár hvert. 
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Samræming fjölskyldu- og atvinulífs 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Starfsfólki er gert 
kleift að samræma 
starfsskyldur sínar 
og ábyrgð gagnvart 
fjölskyldu. 

Reynt er að koma 
til móts við óskir 
starfsmanna um 
sveigjanleika í 
störfum eins og 
kostur er. 

Skólastjórnendur. Þegar við á. 

Að bæði karlar og 
konur nýti sér þann 
rétt sem þau eiga 
varðandi foreldra- 
og fæðingarorlof og 
leyfi vegna 
veikinda barna. 

Kynna starfsfólki 
og verðandi 
foreldrum réttindi 
og skyldur sem þeir 
hafa í þessum 
efnum. 

Skólastjórnendur. Við upphaf starfs 
og þegar við á 

 

Kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Einelti, kynbundin 
og kynferðisleg 
áreitni er ekki liðin 
í leikskólanum.  
 
Allir starfsmenn 
eru meðvitaðir um 
eigin ábyrgð og 
færar leiðir ef upp  
koma tilvik sem 
varða 
kynferðislega 
áreitni  eða einelti. 
 

Markvisst er unnið að 
forvörnum.  
 
Aðgerðaráætlun 
gegn einelti og 
eineltisáætlun 
leikskólans eru 
kynntar starfsfólki við 
ráðningu. 
 
Upplýsingar eru 
einnig aðgengilegar í 
starfsmannahandbók. 

Samráðsteymi 
leikskólans. 

Í starfsmanna- 
könnun ár hvert 
eru starfsmenn 
inntir eftir upplifun 
sinni varðandi 
einelti, 
kynferðislega  eða 
kynbundna áreitni. 
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Menntun og skólastarf 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Kynjasamþættingar 
er gætt við alla 
stefnumótun í 
áætlanagerð í 
skólastarfinu. 
 
Markvisst er unnið 
gegn stöðluðum 
kynímyndum 
stúlkna og drengja. 
 
Að nemendur fái 
fræðslu í 
jafnréttismálum. 
 
Leikefni mismunar 
ekki kynjunum. 
 
 
 
 

Endurskoða 
skólanámskrá 
leikskólans út frá 
grunnþættinum 
JAFNRÉTTI í 
aðalnámskrá 
leikskóla. 
 
Ákveða verkefni í 
jafnréttisfræðslu. 
 
Vinna gátlista fyrir 
kennara/starfsmenn 
vegna jafnréttis í 
leikskólanum. 
 
Stofna 
jafnréttisteymi í 
leikskólanum. 

Skólastjórnendur. Aðgerðum skal 
lokið í sept.  2015. 

Að mæður og feður 
taki jafnan þátt í 
skólastarfinu. 

Í samskiptum við 
heimili er þess gætt 
að feður og mæður 
séu jafngildir í 
samstarfinu. 

Skólastjórnendur. Janúar ár hvert. 

 

Eftirfylgni 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Sannreyna hvort 
jafnréttisáætlunin 
skili  tilætluðum 
árangri. 

Vinnustaðagreining/ 
innra mat meðal 
starfsfólks. 

Skólastjórnendur. Lokið í maí annað 
hvert ár. Fyrst 2016 

Jafnréttisáætlun 
þessi er í sífelldri 
þróun. 

Endurskoðun og 
þróun áætlunar á 
grundvelli 
greiningar/þróunar. 

Skólastjórnendur. Lokið 2 mánuðum 
áður en gildistími 
eldri áætlunar 
rennur út. 

 

 


