
 

 

 
 

 

AÐGERÐARÁÆTLUN UM INNLEIÐINGU RÉTTINDASKÓLAVERKEFNISINS 

Janúar 2019 2018-2019 2018-2020 2018-2020 2019-2020 2019-2020 

 

  

1. FRÆÐSLA 

KORTLAGNING 

KANNANIR 

SÝNILEIKI 

PLAKÖT OG MYNDIR 

LÝÐRÆÐI 

BÖRN HAFA ÁHRIF OG Á 

ÞAU ER HLUSTAÐ 

BARNASÁTTMÁLINN 

HLUTI AF DAGLEGU 

STARFI 

SAMSTARF 

NÆRSAMFÉLAGIÐ 

FRÆÐSLA 

RÉTTINDI BARNA 

https://vesturbaejarskoli.is/


 

 

Aðgerðaráætlun Réttindaskólaverkefnisins í Vesturbæjarskóla 2018-2019 
 

Verkefni Markmið Aðgerðir Ábyrgðaraðilar 
Tímaáætlun 

og mat 

Kortlagning 

Niðurstöður kortlagningarinnar 
kynntar börnum og starfsfólki og 
samtal á sér stað um hvernig sé hægt 
að gera nota upplýsingarnar úr 
kortlagningunni til að gera starfið 
betra. 

Kortlagning (öryggiskönnun, aðgengiskönnun og 
viðhorfskönnun) framkvæmd í upphafi verkefnisins 
og aftur við lok tímabilsins (október 2019) 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla 

Janúar 2019 

Fræðsla um 

aðgerðaráætlun 

fyrir Réttindaráð 

Að ræða gerð aðgerðaráætlunarinnar 
og um það hvernig Barnasáttmálinn 
geti verið rauður þráður í öllu skóla- og 
frístundastarfi. 

Fjallað um þekkingu á réttindum barna, barna og 
ungmennalýðræði, innleiðingu á réttindum barna og 
samstarf. 
 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla og 
fulltrúar frá 
skólafrístund 

Febrúar 2019 

Fræðsla fyrir 

starfsfólk 

Að efla þekkingu á Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 
og hvað það þýðir að vera 
Réttindaskóli. 

Barnasáttmálinn 1. hluti - Fræðsla fyrir fullorðna á 
starfsmanna fundi (2 klst). 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla 

27. febrúar 
2019 

Þekking á 

réttindum 

barnsins 

-42. gr. 

 

Fræðsla um 

Barnasáttmálann 

og Réttindaskóla 

• Að allir í skólanum hafi þekkingu á  
grundvallarforsendum 
Barnasáttmálans og skilja hvernig 
þær tengjast skóla- og 
frístundastarfi.  

• Að fræða börn um 
Barnasáttmálann og tryggja að þau 
hafi þekkingu á réttindum sínum. 

• Kennarar ræða með börnunum réttindi barna og 
fara í leikinn réttindi/forréttindi. 

• Rætt um niðurstöður viðhorfskannanna barna.  

• Fjallað um Barnasáttmálann, grundvallarreglur 
Barnasáttmálans, barnalýðræði og þátttöku. 

• Jafnréttisáætlun skólans kynnt. 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla, 
Réttindaráð og 
kennarar skólans. 

Janúar – 
febrúar 2019 

Sýnileiki 
Þegar komið er inn í húsnæðið er 
augljóst að unnið er að því að verða 
Réttindaskóli. 

Á veggjum í húsnæði skóla- og frístundastarfs eru 
sýnileg verkefni og upplýsingar  um Barnasáttmálann 
og Réttindaskólann.   

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla og 
Réttindaráð. 

Skólaárið 
2018-2019 
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Aðgerðaráætlun Réttindaskólaverkefnisins í Vesturbæjarskóla 2019-2020 
 

Verkefni Markmið Aðgerðir Ábyrgðaraðilar 
Tímaáætlun 

og mat 

Lýðræði 

-12. grein 

• Að börn viti til hvers þau geti leitað 

ef eitthvað kemur upp á. 

• Að fullorðnir hlusti og taki tillit til 

spurninga og hugleiðinga 

barnanna. 

• Að börn fái upplýsingar um afdrif 

spurninga/vangaveltna sinna. 

• Kennarar leita leiða til að gefa börnum tækifæri 
á að segja sína skoðun sína og láta heyra í sér. 

• Stjórnendur leita leiða til að gefa börnum 
upplýsingar um ákvarðanir í málefnum þeim 
tengdum. 

• Spurningar sem styðja við umræðu um lýðræði 
ræddar á bekkjarfundi. 

• Rætt um niðurstöður öryggiskannanna. 

• Börn fá tækifæri til að kjósa um ákveðin mál og 
hafa áhrif. 

Kennarar, 
umsjónarmenn 
Réttindaskóla og 
stjórnendur 

Skólaárið 
2019-2020 

Börn fræða 

fullorðna um 

Réttindaskóla-

verkefnið 

Að börn fræði fullorðna um 

Barnasáttmálann, Réttindaskóla, 

Samstarf skólans og vettvang frítímans, 

þátttöku barna og ungmenna og barna- 

og ungmennalýðræði. 

Viðburður fyrir forsjáraðila og aðila tengda skóla- og 
frístundaheimili. Foreldrum boðið í heimsókn 20. 
nóvember á degi mannréttinda barna. Reglulega 
fjallað um réttindi barna á samsöng. 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla og 
Réttindaráð. 

Skólaárið 
2019-2020 

Samstarf 

-2., 3. og 6 grein 

• Að byggt sé upp náið samstarf við 

nærsamfélagið þar sem réttindi 

barna eru þungamiðjan.  

• Að deila ábyrgðinni við að uppfylla 

Barnasáttmálann innan 

sveitarfélagsins. 

Unnið er að samstarfi skólans og frístundarinnar, 
foreldrafélagsins, íþróttafélaga og fleiri aðila í 
nærsamfélaginu. 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla, 
stjórnendur 

Skólaárið 
2019-2020 

Fræðsla fyrir 

starfsfólk 

Að efla þekkingu á Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 

og hvað það þýðir að vera 

Réttindaskóli. 

Barnasáttmálinn 2. hluti – Fræðsla fyrir fullorðna ½ 
dagur. 

Umsjónarmenn 
Réttindaskól og 
stjórnendur 

4. október 
2019 

https://vesturbaejarskoli.is/


 

 

Barnasáttmálinn 

hluti af daglegu 

starfi 

-4. grein 

Að Barnasáttmálinn sé rauður þráður í 

skólanum og frístundastarfi. 
• Stjórnendur og kennarar vinna að því að tengja 

sáttmálann við alla þætti skólastarfsins. 

• Vísað er í Barnasáttmálann í samskiptum. 

• Sáttmálinn er nýttur við gerð reglna og annarra 
viðmiða. 

Kennarar, 
umsjónarmenn 
Réttindaskóla og 
stjórnendur 

Skólaárið 
2019-2020 

Stöðumat 

Niðurstöður kannana gefa 

vísbendingar um stöðuna á verkefninu. 

Niðurstöður eru kynntar börnum og 

starfsfólki og samtal á sér stað um 

hvernig sé hægt að gera betur og gerð 

umbótaáætlun. 

Stöðumat (öryggiskönnun, aðgengiskönnun og 
viðhorfskönnun) gerð að hausti.  

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla 

Október 
2019 

Umbótaáætlun 
Í kjölfar stöðumatsins er gerð 
umbótaáætlun um þá þætti sem betur 
mega fara.  

Unnið út frá umbótaáætlun. Réttindaráð rýnir í 
niðurstöður kannana og kemur með tillögur að 
þáttum til að bæta. 

Umsjónarmenn Nóvember 
2019 

 

Aðgerðaráætlun Réttindaskólaverkefnisins í Skýjaborgum 2019-2020 
 

Verkefni Markmið Aðgerðir Ábyrgðaraðilar 
Tímaáætlun og 

mat 

42. grein 
Hafa Barnasátt-
málann sýnilegri  

Til að fleiri þekki til hans og greinarnar 
í honum 

Að Barnasáttmálinn sé sýnilegur í Skýjaborgum. Forstöðukona Skólaárið 
20UNICEF 
könnun 

12. grein 
Leyfa börnum að 
segja skoðanir 
sínar 
 

Að börnin hafi meiri áhrif á starfið. Innleiða kosningar og opna hugmyndakassa. Forstöðukona UNICEF könnun 

Barnaréttindavika 
Að öll börn læri um réttindi sín.  Unnin ýmis verkefni í tengslum við réttindi barna 

og vikunni lokið með Barnaréttindagöngu á 
föstudegi. 

Forstöðukona Nóvember 
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Umbótaáætlun út frá niðurstöðum kannana 2019-2020 
 

Atriði úr 

könnunum sem 

þarf að laga 

Aðgengiskönnun: 

• Að efstu og neðstu þrep í 
tröppum séu sérstaklega merkt 
svo fólk með skerta sjón sjái þær 
betur. 

• Að kynding í húsnæðinu sé góð, 
ekki of kalt né heitt. 

• Að ekki séu truflandi hljóð í 
húsnæðinu. 

• Umsjónarmaður fasteigna sér um að merkja 
með límbandi efstu og neðstu þrep í 
tröppum. 

• Umsjónarmaður fasteigna sér um að 
loftræsting sé í lagi. 

• Allt starfsfólk fylgist með hvort truflandi hljóð 
séu í húsinu og láta umsjónarmann fasteigna 
vita ef svo er. 

 

Umsjónarmaður 
fasteigna, stjórnendur og 
kennarar 

Janúar – 
júní 2020 

Viðhorfskönnun: 

• Að öll börn viti að réttindin í 
Barnasáttmálanum gildi um sig 
og ekki sé hægt að taka þau af 
þeim. 

• Að allir viti hvað UNICEF gerir. 

• Að allir þekki jafnréttisáætlun 
skólans. 

• Að börn viti að fullorðna fólkið í 
skólanum og frístund geta 
hjálpað ef eitthvað er að heima. 

• Að öll börn fái að vera eins og 
þau eru án þess að vera strítt. 

• Kennarar fræða börnin um réttindi þeirra 
samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna með ýmsum hætti.  

• Kennarar fræða börnin um að þau geta ekki 
misst réttindi sín ef þau gera eitthvað af sér. 

• Kennarar fræða börnin um starfsemi UNICEF 
með ýmsum hætti. 

• Kennarar fræða börnin um að segja alltaf frá 
ef verið er að brjóta á réttindum þeirra og að 
fullorðna fólkið í skólanum og frístund geti 
hjálpað. 

• Kennarar ræða með börnunum um 
fjölbreytileika og að allir eigi rétt á því að vera 
eins og þeir eru án þess að vera strítt. 

 
 
 
 
 
 

Stjórnendur og kennarar Janúar – 
júní 2020 
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Atriði úr 

könnunum sem 

þarf að laga 

Öryggiskönnun:  

• Að öll börn upplifi sig örugg í 
skólanum. 

• Að öll börn upplifi sig örugg á 
skólalóðinni og í frímínútum. 

• Að allir þekki skólareglurnar. 

• Að kennarar fylgi nemendum í 
fatahengi. 

• Auka gæsluna í frímínútum og á 
ganga. 

• Að minnka troðning á göngum og 
í fatahengi. 

• Tryggja að öll salerni séu merkt. 

• Stjórnendur tryggja að nægt starfsfólk sé á 
gæslu. 

• Starfsfólk á gæslu passar að vera sýnilegt, í 
vestum og skipta sér af nemendum sem sýna 
óæskilega hegðun. 

• Kennarar fara yfir skólareglur með börnunum. 

• Stjórnendur og kennarar skoða hvernig hægt 
er að koma í veg fyrir troðning  á göngum og í 
fatahengi. 

• Kennarar fylgja nemendum úr stofum og í 
fatahengi, matsal og list- og verkgreinar. 

• Umsjónarmaður fasteigna sér um að öll 
salerni sé vel merkt. 

Stjórnendur, starfsfólk á 
gæslu,  kennarar, 
stjórnendur, 
umsjónarmaður 
fasteigna. 

Janúar – 
júní 2020 

Viðhorfskönnun starfsmanna:  

• Að allir viti að réttindin í 
Barnasáttmálanum hafa ekki í för 
með sér skyldur fyrir börn.  

• Að allir þekki jafnréttisáætlun 
skólans. 

• Að sett verði sameiginleg viðmið 
um hvenær skuli tilkynna 
barnayfirvöldum grun um illa 
meðferð, vanrækslu eða 
sjálfsskaðandi hegðun barns. 

• Að skapa svigrúm í starfinu fyrir 
þátttöku barna og ungmenna. 

• Umsjónarmenn Réttindaskólaverkefnisins sjá 
um að fræða starfsfólk um að 
Barnasáttmálinn séu lög í landinu og að 
mannréttindi fela ekki í sér skyldur fyrir börn. 
Réttindi er aldrei hægt að taka af neinum. 

• Stjórnendur sjá um að kynna fyrir starfsfólki 
skólans jafnréttisáætlun skólans. 

• Stjórnendur búa til sameiginleg viðmið um 
hvenær skuli tilkynna barnayfirvöldum grun 
um illa meðferð, vanrækslu eða sjálfsskaðandi 
hegðun barns. 

• Stjórnendur ræða og finna leiðir í samráði við 
kennara um hvernig sé hægt að skapa 
svigrúm fyrir þátttöku barna í starfinu. 

Umsjónarmenn 
Réttindaskólaverkefnisins, 
stjórnendur og kennarar 

Janúar – 
júní 2020 
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