
Jafnréttisáætlun Heilsuleikskólans Kærabæjar 

  
Jafnréttisáætlun er mikilvægt verkfæri sem nota á til þess að vinna markvisst 
að því að jafna stöðu barna og starfsmanna í leikskólum.  Jafnréttisáætlun 
Heilsuleikskólans Kærabæjar tekur mið af lögum um jafnan rétt og jafna stöðu 
kvenna og karla nr 10/2008  
 
Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 
kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Að 
auki skulu allir vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 
kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 
efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. “  
 
Mikilvægt er að huga að jafnrétti í öllu starfi leikskólans. Í lífi barns hefur 
leikskólastigið áhrif á siðferðis- og réttlætiskennd og mikilvægt að starfsfólk sé 
stöðugt vakandi fyrir því að við erum ólík og allir eiga rétt á að komið sé fram við 
það af mikilli virðingu. Þurfum að kenna viðsýni og framkvæma sjálf það sem við 
kennum sem fyrirmyndir. Ofbeldi og einelti er aldrei liðið og nauðsynlegt að 
fræða um afleiðingar þess á líðan og sjálfsmynd barna. 
 
Stefna Heilsuleikskólans Kærabæjar er að starfsfólk, nemendur og foreldrar 
njóti jafns réttar án tillits til kynferðis, fötlunar, kynþáttar og/eða annarra 
félagslegra þátta. 

Börn:  

Í jafnréttisáætlun skal sérstaklega koma fram markmið og settar fram leiðir til 
að uppfylla skilyrði um eftirfarandi í 22. og 23 .gr 10/2008.  
 
Fræðsla um jafnréttismál: fræða um störf og kynna fyrir börnum og sýna þeim 
að störfin eru ekki bundin einu kyni fremur en öðru. Fara í vinnustaðaheimsóknir 
og sjá bæði konur og karla vinna ólík störf.  
 
Námsgögn: Námsgögn skulu ekki vera sérstaklega beint að öðru kyni fremur en 
hinu. Leitast við að bjóða upp á námsgögn sem bæði kynin hafa gagn og gaman af 
og eru ekki markaðssett í þjóðfélaginu fyrir bara annað kynið. Notum opin efnivið 
og hvetjum til sköpunar.  
 
Kynbundin áreitni: mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvað í þessu orði felst 
og vera með augun opin fyrir samræðum barnanna og athugasemdum þeirra til 



hvers annars. Það er ekkert til sem heitir stelpuleikir og /eða strákaleikir, 
útrýma þessum frösum. Börnin einfaldlega leika sér bara. Allt ofbeldi og 
athugasemdir eru teknar alvarlega og unnið úr þeim í samráði við börnin og með 
þeim.  
Allir eru eins: Horfa í styrkleika frekar en kyn og hvetja þau til að leika sér 
saman og nýta kosti og styrkleika hvers annars.  
 
 

 
 

Starfsfólk:  

Í jafnréttisáætlun skal sérstaklega koma fram markmið og settar fram leiðir til 
að tryggja starfsmönnum þau réttindi sem kveðið er á um í eftirfarandi greinum:  
19. gr. Launajafnrétti  
20. gr. Laus störf, starfsþjálfun, sí- og endurmenntun  
21. gr. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs  
22. gr. Kynbundin- og kynferðisleg áreitni.  
 
Launajafnrétti:  

Markmið: Gæta skal að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir 
sambærileg störf.  
Aðgerð: Laun starfsmanna taka mið af kjarasamningum viðkomandi starfsmanns. 
Launin fara eftir aldri, menntun, starfsreynslu og vinnutíma. Gætt er jafnræðis 
við greiðslu yfirvinnu þar sem allir starfsmenn fá 2 til 4 yfirvinnutíma á ári fyrir 
fundarsetu.  
Ábyrgð: Leikskólastjóri ber ábyrgð ásamt launafulltrúa. Leikskólastjóri fer yfir 
laun starfsmanna og samþykkir í hverjum mánuði. 
 



Laus störf:  

Markmið: Fjölga körlum í starfsmannahópnum.  
Aðgerð: Gæta jafnræðis í auglýsingum og að auglýsingar séu ekki kynbundnar. 
Taka fram að samkvæmt jafnréttisstefnu séu karlar hvattir til að sækja um 
störfin ef þeir eru í minnihluta, annars öfugt.  
Ábyrgð: Leikskólastjóri sér um að auglýsingarnar séu gerðar og framsettar með 
jafnréttislög í huga. 
 
Sí- endurmenntun, starfsþjálfun:  

Markmið: Öllum starfsmönnum stendur til boða öflug sí- og 
endurmenntunarnámskeið sem Skólaþjónusta Rangárvalla- og vestur-
Skaftafellsýslu, stendur fyrir ásamt því að starfsfólk getur leitað í sinn sjóð hjá 
stéttarfélagi sínu og sótt fræðslu og erindi eftir því sem við á. Mikill 
sveigjanleiki er þar og hvatning af hálfu stjórnenda. Allt starfsfólk sem ræður 
sig til starfa fær eins móttöku og þjálfun.  
Aðgerð:Við gerð símenntunaráætlana er þess gætt að kynjunum sé ekki 
mismunað.  
Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðrir stjórnendur leikskólans. 
 
Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

  
Markmið: Gæta skal sveigjanleika í starfi og að starfsfólk geti sinnt einkalífinu 
ásamt því að vinna í Kærabæ.  
Aðgerð: Starfsfólk getur óskað eftir sveigjanlegum vinnutíma, mislangan 
vinnutíma eða frí hluta úr degi eða heilan dag. Starfsfólk getur tekið börnin sín 
með í vinnuna ef þannig stendur á og brúað þannig bilið á starfsdögum eða öðrum 
frídögum. Starfsfólk fær leyfi til að fara úr vinnu til að fara til læknis, 
sjúkraþjálfa eða gera annað sem erfitt er að sinna eftir vinnu, allt slíkt er gert í 
góðu samráði við stjórnendur og á tíma sem hentar leikskólanum.  
Ábyrgð: Leikskólastjóri og stjórnendateymið. 
 

 
 



Kynbundið-og kynferðislegt áreiti 

  
Markmið: Koma í veg fyrir áreitni með öllum ráðum. Kynna hvað áreitni er og 
fræða um afleiðingar.  
Aðgerð: allt starfsfólk skal vera á varðbergi gagnvart merkjum um áreitni og 
bera ábyrgð og taka af skarið með að stöðva slíka framkomu ásamt 
stjórnunarteymi leikskólans. Í leikskólanum eru til vinnureglur um hvað skal gera 
ef upp kemur grunur um kynferðislega áreitni eða einelti.  
Ábyrgð: Leikskólastjóri og stjórnendateymið  
 
Kynjasamþætting, fjölmenning og fötlun  

 
Hugað er að kynjasamþættingu, fjölmenningu og fötlun við alla áætlanagerð og 
námsefnisgerð í skólastarfinu eins og kostur er. 
Markmið: Að allt starfsfólk sé meðvitað um jafnrétti og hafi kynjasamþættingu 
og fjölmenningu í huga í kennslu og samstarfi við foreldra sem og aðrar stofnanir. 
Aðgerð: Að árlega verði umfjöllun um jafnrétti í víðu samhengi og nýtt starfsfólk 
uppfrætt um stefnu skólans í jafnréttismálum. Einnig benda á jafnréttislög í því 
samhengi. Starfsfólk nýti fjölbreyttan bókakost og leikefni sem sýna bæði kyn í 
fjölbreyttum hlutverkum bæði í starfi og heima. 
Ábyrgð: Skólastjóri ásamt því að allt starfsfólk sé meðvitað og lesi sér til um 
stefnu skólans.  
 

 
 
Í Heilsuleikskólanum Kærabæ er lögð áhersla á jafnrétti einstaklinga með 
mannréttindi og margbreytileika að leiðarljósi. 
 
Endurskoða skal jafnréttisáætlun á þriggja ára fresti ásamt því að kynna hana á 
fyrsta starfsmannafundi á haustin ár hvert. 

 


