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Jafnréttisstefna Garðaskóla 

Garðaskóli setur sér eftirfarandi jafnréttisstefnu sem byggð er á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

karla og kvenna nr. 10/2008 og samkvæmt Jafnréttisstefnu Garðabæjar (15. desember 2011) en þar 

er markmiðið ,,er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna 

þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins“. Jafnréttisstefna Garðaskóla var samþykkt á 

starfsmannafundi í Garðaskóla 11. júní 2012. 

Markmið jafnréttisstefnu er að tryggja að fyllsta jafnréttis kynjanna sé gætt í hvívetna í skólanum og 

að bæði nemendur og starfsfólk fái notið sín á eigin forsendum án tillits til kynferðis.  Halda skal sem 

jöfnustu hlutfalli kynjanna í öllu starfi innan skólans. Markvisst skal unnið að kynjasamþættingu í 

stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum skólans en hægt er að kynna sér betur hugtakið á 

www.jafnrétti.is. Kynbundin mismunun er óheimil, í hvaða formi sem hún birtist og skal vinna á 

virkan hátt gegn slíkri mismunun. Kynbundið ofbeldi eða áreitni er ekki liðin.  Með jafnréttisstefnu 

skólans er unnið markvisst að því að breyta hefðbundnum kynjaímyndum og að vinna gegn 

neikvæðum staðalímyndum.  Jafnréttisstefnu Garðaskóla er fylgt fram með aðgerðaráætlun. 

Jafnréttisstefna Garðaskóla er í tveimur hlutum. Fjallar sá fyrri um Garðaskóla almennt sem vinnustað 

og sá seinni um Garðaskóla sem menntastofnun. 

 

Garðaskóli sem vinnustaður 

Ráðningar:  Hafa skal bæði kynin í huga þegar störf eru auglýst og leitast við að halda 

hlutfalli kynjanna eins jöfnu og frekast er unnt. Gæta skal jafnréttissjónarmiða til jafns á við 

önnur sjónarmið við ráðningar í skólanum. 

Ráðningakjör:  Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og skulu viðmið við 

ákvörðun launa vera skýr og öllum ljós.  Konum og körlum skulu greidd jöfn laun  og njóta sömu kjara 

fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.  Vinna skal gegn launamisrétti og annarri mismunun á 

grundvelli kyns í skólanum.   

Starfsaðstæður:  Innan skólans skal leitast við að gera konum og körlum kleift að samræma sem best 

starfsskyldur sínar og fjölskylduábyrgð s.s. vegna óska um töku fæðingar- og eða foreldraorlofs, eftir 

því sem starfstími og skipulag kennslu leyfir. 

 

http://gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=164802
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Endurmenntun og starfsþróun: Starfsfólki skulu tryggðir möguleikar til endurmenntunar og 

starfsþróunar, óháð kyni. Skólinn haldi námskeið fyrir kennara þar sem fjallað er um jafnrétti 

kynjanna og sérstaklega um jafnréttismiðaða kennslu. 

Nefndir og ráð: Við skipan í nefndir, ráð og stjórnir á vegum skólans skal ávallt gæta þess að hlutföll 

kynja séu sem jöfnust. Á þetta bæði við um starfsfólk og nemendur. (Starfsmannafélög, nemendaráð, 

nemendaráðgjafar, nemendafélags Garðalundar og skólaráð). Innan skólans starfi jafnréttisnefnd 

sem fundar reglulega eða eftir þörfum. Markmið nefndarinnar verði að viðhalda umræðu um 

jafnréttismál. Valið verði í nefndina úr röðum starfsfólks og nemenda.  

Starfsframi, verkefni og ábyrgð: Konur og karlar skulu hafa jafna möguleika á starfsframa innan 

skólans. Gæta skal jafnréttissjónarmiða við skiptingu verkefna og deilingu ábyrgðar meðal 

starfsmanna.  

Einelti og kynferðisleg áreitni:  Allir starfsmenn og nemendur eiga rétt á að komið sé fram við þá af 

virðingu og að þeir sæti ekki einelti, kynferðislegri né kynbundinni áreitni. 

Telji starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Garðaskóla skal hann leita til trúnaðarmanns eða skólastjóra 

sem í sameiningu finna hverju máli farveg. 

 

 

Garðaskóli sem menntastofnun 

Jafnréttisstefna Garðabæjar (15. desember 2011) kveður á um að ,,skólayfirvöld og forstöðumenn 

annarra uppeldisstofnana í Garðabæ, skulu vinna að því að jafna stöðu kynjanna og veita börnum og 

unglingum hvatningu til að nýta hæfileika sína til fulls, bera virðingu hvert fyrir öðru og efla jákvæð 

samskipti kynjanna“. 

Í þessu skyni skal eftirfarandi haft í huga: 

 Að á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál 

 Að námsefni mismuni ekki kynjum. 

 Að í náms- og starfsfræðslu verði lögð áhersla á að kynna báðum kynjum störf sem hingað til 

hefur verið litið á sem hefðbundin kvenna- eða karlastörf. 

 Að sjálfsstyrking verði sjálfsagður hluti námsins á öllum skólastigum. 

 Að búa bæði kynin undir ábyrgð og skyldur fjölskyldu- og atvinnulífs. 
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 Að styrkja jákvæða kynímynd stúlkna og pilta og vinna gegn skaðlegum áhrifum 

klámvæðingar, kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni. 

 Að skipuleggja félags- og tómstundastarf með þarfir og hagsmuni beggja kynja í huga. 

 

Jafnréttisstefna Garðaskóla bætir við þetta: 

 Í námi, félagsstarfi og framkomu fyrir hönd skólans á öllum vettvangi skal ávallt gæta þess að 

kynjahlutföll séu sem jöfnust. 

 Gætt skal af því að kynjaskipting sé sem jöfnust í námshópum. 

 Lögð er áhersla á að gefa nemendum kost á að vera virkir og skapandi í starfi óháð kyni. 

 Starfsfólk Garðaskóla eru fyrirmyndir sem eiga að stuðla að jafnrétti í orði og í verki.  Halda 

skal fræðslufundi og námskeið fyrir starfsfólk sem snerta jafnréttismál reglulega. 

 Starfsfólki ber að hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í starfi sínu. 

 Gæta skal jafnréttis í foreldrastarfi og hvetja til að foreldrar af báðum kynjum taki þátt í 

foreldraviðtölum og öðru skólastarfi og að foreldrar af báðum kynjum komi að starfi 

bekkjarfulltrúa. 

 

 Telji nemandi að jafnrétti sé brotið eða farið á svig við reglur skólans skal hann leita til skólastjóra 

og/eða námsráðgjafa sem finna málinu farveg. 

 

Aðgerðaráætlun Jafnréttisstefnu Garðaskóla 

Söfnun gagna: Talnaefni/tölfræði um stöðu kynja verði safnað reglulega. Upplýsingum um 

kyngreindar tölur verði miðlað t.d. varðandi hlutföll kynja í valfögum, í félagslífi og meðal kennara og 

stjórnenda, til að skapa umræður um efnið. Breytingar á stöðu kynjanna, bæði starfsmanna og 

nemenda verði kannaður reglulega, með rannsóknum sem utanaðkomandi framkvæma og hins vegar 

með minni háttar könnunum í skólanum.  

Jafnréttisnefnd:  Innan Garðaskóla skal starfa jafnréttisnefnd sem kosin er til 1 árs í senn.  Fulltrúar 

kennara og fulltrúar skólaliða skulu kosin á starfsmannafundi. Skólaráð tilnefndir tvo fulltrúa foreldra 

og nemendaráð tilnefnir tvo fulltrúa nemenda. Garðalundur skal tilnefna tvo fulltrúa starfsmanna. 

Þessu samkvæmt eru fulltrúar tíu talsins, sem koma frá 5 hópum innan Garðaskóla. Fulltrúar hvers 

hóps skulu vera af sitthvoru kyni. Stjórnendur skólans bera ábyrgð á að kalla saman 

jafnréttisnefndina, rita fundargerð og önnur tilfallandi störf. 
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Hlutverk jafnréttisnefndar er meðal annars að fylgjast með stöðu jafnréttismála í skólanum,  móta 

stefnu og áætlanir skólans í jafnréttismálum og fylgja eftir jafnréttisáætlun skólans.  Jafnréttisnefndin 

skal vera ráðgefandi og setja fram 2 ára aðgerðaráætlun í jafnréttismálum fyrir Garðaskóla. 

Námskeið:  Fræðslufundir/fyrirlestar/kynningar. Jafnréttisnefnd skal skipuleggja fræðslufundi, 

fyrirlesta og eða kynningar fyrir starfsfólk og nemendur Garðaskóla. 

Fræðsla:  Garðaskóli stefnir afþví að samþætta jafnréttisfræðslu í allt sitt menntastarf og að 

jafnréttisfræðsla/kynjafræðsla verði reglulegur hluti að lífsleiknikennslu skólans.  

Kynning: Á hverju ári skal kynna jafnréttisáætlun skólans. Það má gera með ýmsum hætti t.d. í 

lífsleiknitímum, þemadögum, á námskynningum, foreldraviðtölum, á heimasíðu skólans og í 

fréttablöðum sem skólinn gefur út. 

Endurskoðun og samþykkt: Jafnréttisáætlun þessi er gerð í samræmi við 18. grein laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 þar sem kveðið er á um að leggja beri áherslu á að 

tryggja konum og körlum jafnan rétt. Jafnframt segir að jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í 

starfsmannastefnu og í skólastarfi almennt skuli endurskoða ár hvert. 

 

Jafnréttisnefndi Garðaskóla 2010 – 2011 var skipuð af Margréti Gauju Magnúsdóttur og Sturlu 

Þorsteinssyni. 

 

 


