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Þróunarsjóður grunnskóla í Garðabæ 
skólaárið 2017-2018 

LOKASKÝRSLA VERKEFNISINS: JAFNRÉTTI Í GARÐASKÓLA 

 

  
 

 

   

Þróunarverkefni unnið í:  

Garðaskóla 

Tengiliður vegna verkefnis:  

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla, brynhildur@gardaskoli.is  

Kristján Hrafn Guðmundsson, jafnréttisfulltrúi Garðaskóla, kristjang@gardaskoli.is  
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Verkefnið í hnotskurn: Verkefninu var ætlað að efla jafnréttisstarf innan Garðaskóla. 

Markmið verkefnisins: 

Í umsókn um verkefnið voru eftirfarandi markmið sett: 

 að aðgerðabinda jafnréttisstefnu skólans 

 að halda jafnréttisþing nemenda 

 að virkja nemendur til að vinna gegn fordómum innan skólans 

 að virkja nemendur til að láta gott af sér leiða utan síns nánasta umhverfis 

Ábyrgðarskóli verkefnis:  

Garðaskóli 

Verkefnisstjóri:  

Brynhildur Sigurðardóttir. 

Þáttakendur:  

Brynhildur Sigurðardóttir, Kristján Hrafn Guðmundsson, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, Vigdís Björk Agnarsdóttir, 

aðrir starfsmenn, nemendur og gestafyrirlesarar. 

Yfirlit um framkvæmd verkefnisins:  

Kristján Hrafn Guðmundsson íslenskukennari tók að sér starf jafnréttisfulltrúa skólans. Hann hefur haft auga og 

eyra í hópum nemenda og starfsmanna og tekið upp umræðu um jafnréttismál þegar tilefni hafa gefist til. 

Kristján Hrafn hefur lagt mikla áherslu á að fjallað sé um jafnrétti í víðum skilningi innan skólans, ekki bara kynja 

jafnrétti. Hefur sú stefna sett skýrt mark á jafnréttisþing skólans sem nú hefur fest sig í sessi og haldið er annað 

hvert ár. Á móti hefur skólinn fengið gestafyrirlesara til að tala við nemendur um málefni tengd jafnrétti. 

Haustið 2018 kom t.d. Eyrún Eyþórsdóttir aðjúnkt í lögreglufræðum við háskólann á Akureyri og flutti erindi um 

hatursorðræðu fyrir alla nemendur. 

Með tilkomu verkefnisins var jafnréttisnefnd Garðaskóla fest í sessi. Fleiri starfsmenn tóku sæti í nefndinni og 

hún hlaut skýrara hlutverk innan skólans. Meðal þeirra verkefna sem nefndin hefur tekið að sér eru: 

 Skipuleggja dagskrá jafnréttisþinga í nóvember 2017 og 2019. 

 Dreifa plakötum og kynningarefni frá jafnréttisstofu. 

 Lesa yfir jafnréttisáætlun Garðaskóla og skila skólastjóra umsögn. Einnig las nefndin yfir 

forvarnaráætlun Garðaskóla og Garðalundar þar sem meðal annars er fjallað um forvarnir gegn 

kynbundnu áreiti og ofbeldi. 

Haustið 2019 var jafnréttisnefnd Garðaskóla sameinuð annarri nefnd í skólanum sem fjallaði um áætlanir 

tengdar velferð, jafnrétti og kynheilbrigði í Garðabæ. 

Samfélagsverkefni var sett á laggirnar, þar sem nemendur voru virkjaðir til aðgerða með það að markmiði að 

aðstoða fólk sem á undir högg að sækja í íslenska samfélaginu. Verkefnið er unnið á uppbrotsdögum og hefur 

verið skipulagt í samstarfi við Rauða krossinn. Nemendur í 9./10. bekk hafa sett saman poka með 

hreinlætisvörum sem gefnir hafa verið til þeirra aðila sem styðja við heimilislaust fólk á höfuðborgarsvæðinu. 
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Skólastjóri skráði jafnréttisáætlun Garðaskóla og er hún aðgengileg á vef skólans: 

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/jafnrettisstefna/. Áætlunin var unnin í nánu samráði við 

jafnréttisfulltrúa og jafnréttisnefndina. Stuðst var við leiðbeiningar frá Jafnréttisstofu og var áætlunin lagfærð í 

nokkrum atrennum vegna athugasemda frá þeim. 

 

Hindranir og frávik frá upphaflegri áætlun:  

Tímalína þróunarverkefnisins hefur dregist mjög á langinn. Tilraunir til að fá sérfræðinga á menntavísindasviði 

Háskóla Íslands til samstarfs um borgaramenntun nemenda og mat á verkefninu báru ekki árangur og var 

verkefnið því alfarið þróað, unnið og metið af starfsmönnum Garðaskóla. Umfang sjálfboðavinnu nemenda er 

því minna en vonir stóðu til. Á móti hefur starf jafnréttisnefndarinnar blómstrað og setur nú talsvert mark á 

skólabrag Garðaskóla, sem er mikil framför. 

 

Mat á verkefninu:  

Könnun á framkvæmd jafnréttisþinga hefur verið lögð fyrir nemendur og kennara við lok þinganna. Niðurstöður 

úr þeim könnunum hafa verið nýttar til að bæta framkvæmd næsta þings. Ábendingar um tímalengd málstofa, 

gæði fyrirlestra o.fl. hafa nýst vel til að bæta þingið með hverju ári. 

Skýrt er að verkefnið hefur náð að festa í sessi skýrari verkferla í jafnréttismálum. Jafnréttisáætlun er birt á vef 

skólans og hefur verið uppfærð árlega. Jafnréttisþingið er fast á dagskrá skólaársins og jafnréttisnefndin er 

skipuð öflugu fólki sem lætur sig jafnréttismálin varða í daglegu starfi. 

Ráðstöfun styrks:  

Dags Skýring Upphæð 

21.11.2017 Leikrit jafnréttisþing, Elefant 170.000 ISK 

27.3.2019 Ingibjörg Anna 150.000 ISK 

13.3.2019 Vigdís Björk 150.000 ISK 

1.11.2019 Sólborg, erindi á jafn.þingi 120.000 ISK 

1.11.2019 Freyja, erindi á jafn.þingi 40.000 ISK 

2.12.2019 BS:Vinna við gerð jafnréttisáætlunar 150.000 ISK 

1.12.2019 Skilað til skóladeildar 20.000 ISK 

 Samtals 800.000 ISK 

 

Afrakstur og/eða ávinningur fyrir skólastarf:  

Verkefnið hefur tekist að uppfylla það meginmarkmið að efla jafnréttisstarf innan Garðaskóla. Á þeim árum sem 

verkefnið hefur verið í gangi hefur fjölbreytileiki í nemendahópi skólans aukist. Hinsegin og kynsegin nemendur 

hafa skapað sér sess innan skólans og tekist á við fordóma og þekkingarleysi í sinn garð. Nemendum með fötlun 

hefur fjölgað og hefur þeim verið vel tekið af öðrum nemendum að mati umsjónarkennara. Jafnréttisþingið er 

áberandi viðburður í skóladagatali Garðaskóla og umræða um jafnréttismál er opin og gagnrýnin meðal 

nemenda og starfsmanna. 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/jafnrettisstefna/
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Kynning á verkefninu:  

Kristján Hrafn Guðmundsson sagði frá Jafnréttisþingi Garðaskóla í málstofu á Menntadegi Garðabæjar 26. 

október 2018. Einnig flutti hann erindi um fyrirkomulag jafnréttisþings í Garðaskóla á vorráðstefnu 

skólaþróunarsviðs Háskólans á Akureyri 2017 en sú ráðstefna hét „Jafnrétti í skólastarfi“. 

 

29. júní 2020,   

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 


