
 

Jafnréttisáætlun Oddeyrarskóla 
(Endurskoðað janúar 2019) 

 

Jafnréttisáætlun þessi er gerð í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008 og Jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar. 

Áætlunin nær annars vegar til jafnréttis kynjanna meðal starfsfólks og hins vegar meðal 

nemenda.  

  

Nemendur Oddeyrarskóla 

● Allir nemendur skólans skulu hljóta jafnréttisfræðslu þar sem lögð er áhersla á að búa 

bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, bæði í fjölskyldu- og heimilislífi sem 

og í atvinnulífi. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er jafnrétti skilgreint sem einn af 

sex grunnþáttum menntunar. 

● Starfsfólki skólans ber að vera vakandi fyrir hverju því tækifæri sem gefst til að ræða 

við nemendur um jafnrétti kynjanna, staðalímyndir, fordóma, samskipti, ólíkar þarfir 

einstaklinga og kynjahlutföll í starfsgreinum og áhugasviðum. 

● Leita skal allra leiða til að efla sjálfsvirðingu og sjálfsvitund nemenda með það að 

markmiði að styrkja hvern einstakling í að velja út frá eigin sannfæringu en ekki út frá 

viðhorfum hóps eða staðalímyndum. 

● Lögð er áhersla á að allir nemendur þjálfist í að þekkja og tjá tilfinningar sínar og læri 

um leið að virða tilfinningar annarra óháð kyni, uppruna, búsetu, trú eða fötlun. 

● Leggja skal áherslu á að allir nemendur óháð kyni hljóti fræðslu, ráðgjöf og hvatningu 

í tengslum við ólík menntunartækifæri og ólík störf. 

● Innan hvers kennarateymis skulu niðurstöður námsmats skoðaðar með tilliti til 

kynjamunar. Sé hann til staðar skal markvisst unnið að lausnaleit um orsakir og leiðir 

til úrbóta.  

● Kennurum ber að skilgreina vel þarfir nemenda sinna og leita allra leiða til að haga 

kennsluháttum þannig að komið sé til móts við ólíkar þarfir þeirra, áhugasvið og 
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forsendur. Jafnframt skulu nemendur hafðir með í ráðum um hvernig skapa megi þau 

námsskilyrði sem til þarf svo öllum líði vel, óháð kyni eða öðrum þáttum. 

● Kennarar þjálfist í að horfa gagnrýnum augum á það námsefni sem notað er í 

skólanum með tilliti til kynjasjónarmiða. 

● Á hverju ári skal leggja fyrir einhvern nemendahóp könnun um viðhorf til 

jafnréttismála og líðan þeirra í skólanum. Mikilvægt er að rýna í niðurstöður slíkra 

kannana, ræða þær innan teyma og skilgreina hvort og þá hvernig bregðast skuli við 

þeim. 

● Starfsfólk skal ávallt vera meðvitað um hlutverk sitt sem fyrirmyndir allra nemenda 

skólans þegar kemur að jafnréttismálum sem og öðrum málum. Gæta skal þess í öllum 

samskiptum við nemendur að mismuna þeim aldrei eftir kyni né öðru. 

● Nemendur skulu fá forvarnarfræðslu sem lýtur að kynferðislegu ofbeldi og áreitni. 

 

Starfsfólk Oddeyrarskóla 

● Við ráðningar starfsfólks skal reynt eftir fremsta megni að jafna stöðu kynjanna á 

vinnustaðnum. 

● Gæta þarf þess að störf innan skólans séu aldrei flokkuð sem sérstök kvenna- eða 

karlastörf nema um sturtuvörslu sé að ræða í íþróttahúsi skólans. 

● Allir starfsmenn skólans skulu hafa sömu möguleika til endurmenntunar og 

starfsþjálfunar. 

● Leita skal leiða til að bjóða starfsfólki upp á fræðslu um jafnréttismál og kynferðislega 

áreitni. 

● Tryggja skal að konur og karlar njóti sömu kjara fyrir sömu störf. 

● Tryggja skal sama sveigjanleika milli kynja þegar kemur að samræmingu fjölskyldu- 

og heimilislífs, fæðingarorlofs og vegna veikinda barna. 

● Öllu starfsfólki skal kynnt reglugerð 1009/2015 um kynferðislega áreitni. 

Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í 

óþökk þess sem fyrir henni verður, hún getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.  
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● Unnið skal eftir Viðbragðsáætlun Akureyrarbæjar varðandi einelti, áreitni eða ofbeldi 

á vinnustað sjá starfsmannahandbók Akureyrarbæjar 

https://www.akureyri.is/starfsmannahandbok/starfsmannahandbok/einelti-areitni-ofbel

di. 

 

Samstarf við heimilin 

● Leggja skal áherslu á að taka reglulega upp umræðu um jafnréttismál og 

jafnréttisáætlun skólans í skólaráði. 

● Hvetja skal alla foreldra /forráðamenn til að koma í heimsókn í skólann. 

● Kennarar skulu vera meðvitaðir um að hafa samband við feður til jafns við mæður sé 

þess kostur. 

● Hvetja skal alla foreldra/forráðamenn til að taka virkan þátt í skólagöngu barna sinna 

hvort heldur er til setu í bekkjarráði eða til aðstoðar við nám þeirra. 

● Óska skal eftir samstarfi við foreldra um starfskynningar fyrir nemendur.  

● Hvetja skal til umræðu um jafnréttismál meðal foreldra og nemenda t.d. með 

heimanámsverkefnum. 

● Bjóði skólinn upp á námskeið eða, annað í tengslum við samstarf heimila og skóla, 

skal þess gætt að tilboðin höfði jafnt til beggja kynja. 

● Kanna þarf hvort kynjamunur er í þátttöku foreldra í viðtölum og á fundum er varða 

nemendur. Sé raunin sú skal leita leiða til að minnka þann mun. 

 

Áætlun þessa skal taka til umræðu og endurskoðunar meðal starfsfólks árlega. 
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