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            Oddeyrarskóli markmið
Starfsfólk

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Að starfsfólk afli sér 
þekkingar á jafnréttissviði.

Að starfsfólk fái kynningu á 
kynjafræði, hittist til að 
hlusta og ræða saman um 
efnið.

Nota starfsmannafundi til 
að hlýða á 
jafnréttisfyrirlestra og 
kynjafræði.

Fá jafnréttisstofu með 
fræðslu, stuðning og 
ráðgjöf.

Stjórnendur.

Stjórnendur og 
jafnréttisnefnd.



Oddeyrarskóli markmið

Kennarar

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Efla kennara í 
jafnréttisfræðslu til 
nemenda.

Námskeið fyrir kennara á 
starfsdegi (Hanna Björg) 

Stjórnendur
Jafnréttisnefnd

Ágúst  - sept. 2017 - 



         Oddeyrarskóli markmið

Starfsfólk

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Að starfsfólk rýni í eigin 
barm varðandi viðhorf sín 
og orðræðu tengda 
jafnrétti í skólum.

Nota starfsmannafundi 
og stigsfundi til að ræða 
orðræðu, framkomu og 
viðhorf.  Hefur kyn 
einstaklingsins  áhrif á 
það hvernig við komum 
fram hann. 
Fræðsla á stigfundum á 
vegum Jafnréttisstofu..
Viðhorfakönnun 

Skólastjóri og 
deildarstjórar, 
námsráðgjafi og kennarar.

Jafnréttisnefnd.

Jafnréttisstofa

Sept. - nóv.

Ágúst - september



Oddeyrarskóli markmið
Starfsfólk

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Að starfsfólk fræðist um 
kynjafræðilegt námsefni og 
hvað aðrir eru að gera.

Fá jafnréttisnefnd KÍ með 
fyrirlestra og upplýsingar 
um hvað aðrir skólar eru 
að gera.

Stjórnendur og 
jafnréttisnefnd.
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Nemendur

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Vinna gegn kynbundnum 
staðalmyndum

Nemendur á miðstigi og í 
9. bekk taki viðhorfa 
könnun til jafnréttismála

Vettvangsferð í VMA  þar 
sem nemendur í 4. bekk á 
að sjá og skoða hinar 
ýmsu 
námsleiðir/starfsleiðir .

Nota verkefnið Rjúfum 
hefðirnar –förum nýjar 
leiðir til að komast í 
vettvangsferðir á 
vinnustaði til að kynna 
fyrir börnunum að störf 
eru fyrir alla, konur og 
karla. 

Námsráðgjafi og 
kennarar.

Námsráðgjafi
Nóvember



Oddeyrarskóli markmið

Nemendur

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Nemendur hljóti fræðslu 
um jafnréttismál og 
kynjafræði þar sem þeir 
eru undirbúnir undir jafna 
þátttöku í samfélaginu.

Nemendur í  9. og 10.bekk  
fái kynningu á námi á 
framhaldskólastigi og 
tækifærum til náms.

Að jafnrétti og eða 
kynjafræði verði tekin 
fyrir í þema eða í lífsleikni 
á unglingastigi.

Heimsókn í VMA og MA.
Ræða niðurstöður 
áhugasviðskönnunar 
Bendils útfrá 
kynjasjónarmmiðum.

Kennarar og námsráðgjaf

Námsráðgjafi. Febrúar  2018
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Nemendur

Markmið Aðgerð –leiðir Ábyrgð Tími 

Í námsráðgjöf og 
starfsfræðslu fái strákar og 
stelpur fræðslu og ráðgjöf í 
tengslum við sömu störf.

9. bekkur í starfnám.

Nemendur fái fræðslu um 
óhefðbundin kvenna- og 
karlastörf.

Skipuleggja fræðslu um nám 
og störf óháð kyni.

Fræða um fordóma gagnvart 
ríkjandi viðhorfum um að 
ákveðin störf séu karla- eða 
kvennastörf. 
9. b. fer í starfsnám 
nóvember í tvo daga. 

Fá einstaklinga í 
óhefðbundnum kvenna- og 
karlastörfum í heimsókn til 
að kynna störf t.d. 
hjúkrunarfræðinga, málara, 
blikksmíði, pípulagningar ofl.

Náms- og starfsráðgjafi

Námsráðgjafi - 
umsjónarkennari. Nóvember 2017.


