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1. Jafnréttisáætlun Vesturbæjarskóla 
Jafnréttisáætlun þessi er gerð í samræmi við ákvæði laga nr. 10/2008 

(https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html) og Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar 

(https://reykjavik.is/thjonusta/mannrettindastefna-reykjavikurborgar) um jafna stöðu og jafnan rétt 

allra einstaklinga, kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni. Áætlunin nær 

annars vegar til jafnréttis kynjanna meðal starfsfólks og hins vegar meðal nemenda.  Jafnréttisáætlun 

þessi er hluti af skólanámskrá Vesturbæjarskóla.  

Einkunnarorð Vesturbæjarskóla eru virðing, vellíðan og velgengni. Ein grundvallarforsendan til 

að ná fram þeim gildum er jafnrétti, að allir nemendur og starfsmenn skólans fái jöfn tækifæri.  

Markmið með jafnréttisáætlun Vesturbæjarskóla er að stuðla að jafnrétti og mannréttindum meðal 

nemenda og starfsfólks skólans. Hver einstaklingur, nemandi eða starfsmaður, á að vera metinn að 

verðleikum og öllum sýnd virðing í samskiptum. Lögð er áhersla á vináttu, virðingu og jafnrétti í 

skólastarfi og skólasamfélaginu. 

Jafnréttisáætlun Vesturbæjarskóla byggir á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar 

manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða 

annarrar stöðu.  

Markmið jafnréttisstefnu Vesturbæjarskóla er að tryggja að allir njóti jafnréttis. Allar 

mikilvægar ákvarðanir sem varða starfsfólk og nemendur skulu metnar út frá jafnréttis- og 

mannréttindasjónarmiðum.  

Í jafnréttisáætlun felst m.a. viðurkenning á því að gripið sé til sérstakra aðgerða til að jafna 

stöðu allra kynja. Í Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar er sérstök áhersla lögð á meginreglurnar um 

afnám staðalímynda og samþættingu kynjasjónarmiða. Byggt verður á þessum áherslum við gerð 

þessarar áætlunar.   

1.1 Ábyrgð 
Skólastjóri ber ábyrgð á jafnréttisáætlun skólans og að í skólanum sé jafnréttisnefnd sem sér um eftirlit 

á jafnréttisstarfi og endurskoðun jafnréttisáætlunarinnar. Í framkvæmdaáætlun kemur fram hvernig 

jafnréttisáætlunin er endurskoðuð þriðja hvert ár.  

1.2 Jafnréttisnefnd Vesturbæjarskóla 
Í jafnréttisnefnd Vesturbæjarskóla sitja fulltrúi kennara og annarra starfsmanna, tvö börn og 

skólastjórnandi. Hlutverk nefndarinnar er að fylgja því eftir að unnið sé samkvæmt jafnréttisáætlun 

skólans, að endurskoða aðgerðaráætlunina árlega, að endurskoða jafnréttisáætlun skólans í heild 

þriðja hvert ár, taka saman gögn sem unnið er að samkvæmt áætluninni, tryggja að þau séu birt og 

umbætur gerðar í kjölfarið ef þess er þörf.  

1.3 Skólabragur og stefna gegn ofbeldi 
Stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk Vesturbæjarskóla stuðla að jákvæðum skólabrag og 

starfsanda í öllu skólastarfi með velferð nemenda og öryggi að leiðarljósi. Stjórnendur vinna að 

jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti allra í skólanum og taka sérstaklega mið af aldri og 

þroska nemenda í því sambandi. Starfsfólk skóla leggur áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða 

umgengni, jákvæð samskipti, sáttfýsi, umburðarlyndi og kurteisi. Lögð er áhersla á að styrkja sjálfsmynd 

nemenda, efla sjálfsvirðingu þeirra og virðingu gagnvart öðrum, eigum annarra og umhverfinu.  

https://www.vesturbaejarskoli.is/
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Í forvarnaráætlun skólans stendur að skólinn skuli vinna markvisst að forvörnum og heilsueflingu þar 

sem hugað er að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda skólans. Í forvarnaráætlun er 

áætlun skólans gegn einelti og öðru ofbeldi.  

Áætlun gegn einelti er endurskoðuð árlega í Vesturbæjarskóla. Í skólanum er lausnateymi sem 

tekur að sér að skoða þegar upp kemur grunur um einelti eða alvarlegan samskiptavanda. Hlutverk 

lausnateymisins er að taka mál til skoðunar þegar upp kemur grunur um einelti og gæta að unnið sé 

eftir ákveðnum verkferlum. Hlutverk teymisins er einnig að upplýsa annað starfsfólk og efla faglega 

umræðu um samskipti.  Allt starfsfólk leggur sig fram við að skapa andrúmsloft sem einkennist af alúð, 

hlýju og áhuga á velferð nemenda.  

2. Starfsfólk 
Í Vesturbæjarskóla skal það tryggt að allt starfsfólk Vesturbæjarskóla njóti jafnréttis, sé metið að 

verðleikum og sýni hvort öðru virðingu í samskiptum. Mikilvægar ákvarðanir sem varða starfsfólk skulu 

metnar út frá jafnréttis- og mannréttindasjónarmiðum.  

2.1 Launajafnrétti 
Konur og karlar skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með 

jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Skulu þau viðmið sem 

lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun. Starfsmönnum skal ávallt heimilt 

að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. Starfsfólk fær greidd laun samkvæmt kjarasamningum 

kennara, skólastjórafélags Íslands og Reykjavíkurborgar. Reglulega er gerð úttekt á launamun kynjanna 

hjá Reykjavíkurborg sem Vesturbæjarskóla heyrir undir. 

2.2 Laus störf, endurmenntun og starfsþróun 
Þegar ráðið er í stöður við skólann skulu jafnréttissjónarmið höfð að leiðarljósi. Allir skulu hafa jafna 

möguleika á launuðum viðbótarstöðum innan skólans. Leitast skal við að í hópi starfsfólks sé fjöldi 

karla, kvenna og annað sem jafnastur. Starfsfólk skólans eru mikilvægar fyrirmyndir nemenda og því 

skiptir miklu máli að hafa kynjahlutfall sem jafnast. Meirihluti starfsfólks Vesturbæjarskóla er konur. 

Við nýráðningar verður leitast við að jafna kynjahlutfallið. Öllu starfsfólki skulu tryggðir möguleikar til 

endurmenntunar og starfsþróunar, óháð kyni. Einnig eru starfsmenn hvattir til að sækja námskeið sem 

tengjast viðfangsefnum og /eða áhugasviði starfsmannsins. Við gerð símenntunaráætlana skal þess 

gætt að kynjunum sé ekki mismunað og tilboð séu við hæfi beggja kynja. 

2.3 Starfsaðstæður 
Starfsaðstæður skulu taka mið af þörfum beggja kynja og leitast er við að koma til móts við ólíkar þarfir 

starfsfólks. Mikilvægt er að starfsfólk hafi tækifæri til þess að sinna skyldum sínum í starfi jafnt sem 

einkalífi og gott að jafnvægi sé þar á milli. Reynt er að koma til móts við starfsmenn um sveigjanleika í 

störfum þar sem kostur er. 

3. Nemendur 
Þess skal gætt í öllum starfsháttum skólans og daglegri umgengni við nemendur að þeim sé ekki 

mismunað á grundvelli kynferðis og orðræða starfsfólks skal taka mið að því. Leitast skal við að mæta 

þörfum beggja kynja í skólastarfinu.  

3.1 Réttindaskóli UNICEF 
Vesturbæjarskóli er Réttindaskóli UNICEF sem felst í því að byggja upp lýðræðislegt umhverfi með því 

að rækta með markvissum hætti þekkingu, leikni og viðhorf sem hjálpa börnum að verða gagnrýnir, 
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virkir og hæfir þátttakendur í nútímasamfélagi. Í Réttindaskóla læra börn um mannréttindi sín í leik og 

starfi og réttindum þeirra er fylgt eftir í skipulagi skólans. Í Réttindaráði skólans sitja tólf nemendur úr 

2. – 7. bekk, tveir fulltrúar frá skólanum, tveir fulltrúar foreldra og fulltrúar frá frístundarheimilunum. 

4. Jafnréttisfræðsla 
Starfsfólk fær reglulega jafnréttisfræðslu þar sem meðal annars er rætt um huglægar skekkjur, kynjaða 

félagsmótun og fjölbreytileika meðal nemenda. Nemendur fá fræðslu um jafnrétti kynjanna þar sem 

lögð er áhersla á styrkleika, skyldur og réttindi. Fræðslan getur farið fram með sérstökum verkefnum 

og með samþættingu við aðrar námsgreinar í skólanum. Leitast skal við að vinna samkvæmt 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla þar sem markmið tengd jafnréttismálum eru tilgreind. 

Markmið sem lúta að kennslu í jafnréttismálum eru tilgreind í mörgum greinum og skulu kennarar taka 

mið af því. 

4.1 Hinsegin fræðsla 
Nemendur eru fjölbreyttir og byrja að tjá kynvitund sína og kynhneigð á öllum aldri. Nemendur geta 
einnig átt hinsegin fjölskyldur og vini. Skólar þurfa að vera vel í stakk búnir til að styðja við fjölbreyttan 
nemenda hóp. Vesturbæjarskóli leggur sig fram við að skapa og rækta opna og umburðarlynda 
menningu innan skólans. Hinsegin málefni eiga að vera fléttuð saman við almenna kennslu og 
umræður. Börn og starfsfólk skólans fá reglulega hinsegin fræðslu og stuðning eftir því sem við á. Við 
leggjum okkur fram við að allt upplýsingaefni, póstar og ávörp taki mið af því að fjölskyldur nemenda 
eru fjölbreyttar og tryggja að allir nemendur og fjölskyldur upplifi sig velkomin. 

5. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 
Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er aldrei liðin í Vesturbæjarskóla. 

Skólastjórnendur bera ábyrgð á því að slíkt viðgangist ekki í skólanum og meðferð slíkra mála er í þeirra 

höndum og ráðstafanir eru gerðar til að koma í veg fyrir að starfsfólk og nemendur verði fyrir slíku 

ofbeldi og áreitni í skólanum. Starfsfólk fær fræðslu um hvað kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og 

kynferðisleg áreitni er og hvernig skal bregðast við ef slíkt kemur upp. Nemendur fá fræðslu sem hentar 

þeirra aldri um hvað felst í kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni og hvert 

þeir geti leitað ef þeir verða sjálfir fyrir slíku eða verða vitni af því að aðrir verði fyrir slíku.  

6. Samskipti við foreldra 
Starfsfólk skólans á að vera meðvitað í samskiptum við foreldra og forsjáraðila og gæta þess að útiloka 

ekki annað foreldri eða forsjáraðila á grundvelli kyns. Mikilvægt er að litið sé á foreldra og forsjáraðila 

sem jafngilda í foreldrasamstarfinu.  

7. Kynning 
Kynning á jafnréttisáætlun fer fram að hausti. Jafnréttisáætlun Vesturbæjarskóla má finna á heimasíðu 

skólans og er hún hluti af skólanámskrá. Telji starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Vesturbæjarskóla skal 

hann leita til trúnaðarmanns eða stjórnenda sem leita lausna. Jafnréttisáætlun Vesturbæjarskóla er 

endurskoðuð þriðja hvert ár og farið yfir með starfsfólki árlega.  
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7. Aðgerðaráætlun 
 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tími 

Jafnréttisnefnd 
Að til staðar sé virk jafnréttisnefnd 
sem sér um að fylgja því eftir að unnið 
sé eftir jafnréttisáætlun skólans. 

Skipa jafnréttisnefnd fyrir skólaárið. Skólastjórnendur  

Að jafnréttisáætlun skólans sé 
endurskoðuð út frá t.d. breytingum á 
lögum.  

Jafnréttisnefnd Vesturbæjarskóla fer yfir endurskoðar 
jafnréttisáætlun skólans.  

Jafnréttisnefnd skólans  

Að jafnréttisáætlun skólans sé 
framfylgt.  

Jafnréttisnefnd fylgir því eftir að þeir aðilar sem bera ábyrgð á 
einstökum þáttum í jafnréttisáætluninni sinni sínu hlutverki. 

Jafnréttisnefnd skólans 
og skólastjórnendur 

 

Jafnréttisáætlun skólans 
kynnt fyrir starfsfólki. 

Jafnréttisáætlunin kynnt fyrir starfsfólki á fundi. Kennarar gera ætlun 
um hvernig þeir ætla að framfylgja henni yfir skólaárið. 

Jafnréttisnefnd skólans 
og skólastjórnendur 

 

Að jafnréttisáætlun skólans sé  
aðgengileg á heimasíðu skólans. 

Að áætlunin verði sett á 
heimasíðu skólans. 

Jafnréttisnefnd skólans 
og umsjónarmaður 
heimasíðunnar. 

 

Launajafnrétti, laus störf, endurmenntun og starfsþróun og starfsaðstæður 
Að í Vesturbæjarskóla sé stuðlað að 
launajafnrétti 

Starfsfólk fær greidd laun samkvæmt kjarasamningum kennara, 
skólastjórafélags Íslands og Reykjavíkurborgar.  

Skólastjóri og 
jafnréttisnefnd 

 

Að gerð sé reglulega úttekt á 
launamun kynjanna 

Samkvæmt Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar á að gera árlega 
úttekt á launamun kynjanna hjá Reykjavíkurborg. Úttektin byggir á 
launagögnum októbermánaðar ársins á undan. Skólastjórnendur 
óska eftir niðurstöðum úttektarinnar fyrir Vesturbæjarskóla árlega.   

Mannauðsdeild 
Reykjavíkurborgar og 
skólastjórnendur 

 

Að gætt sé að því að 
jafnréttissjónarmið séu höfð að 
leiðarljósi þegar ráðið er í stöður við 
skólann 

Skólastjóri skal hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi þegar ráðið er í 
lausar stöður. Skólastjóri skal tryggja að konur jafnt sem karlar hafi 
jafna möguleika á launuðum viðbótarstöðum innan skólans. Vísað er 
í jafnréttisáætlun skólans þegar auglýst er í stöður. 

Skólastjóri og 
jafnréttisnefnd 
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Að starfsfólki séu tryggðir möguleikar 
til endurmenntunar og starfsþróunar, 
óháð kyni 

Starfsfólki skulu tryggðir möguleikar til endurmenntunar og 
starfsþróunar, óháð kyni og vera hvattir til að sækja námskeið sem 
tengjast viðfangsefnum og /eða áhugasviði starfsmannsins. Rætt 
erum þetta atriði í starfsþróunarviðtölum. 

Skólastjóri og 
jafnréttisnefnd 

 

Að starfsfólk eigi auðvelt með að 
samræma fjölskyldu- og atvinnulíf 

Skólastjórnendur skulu reyna eins og hægt er að koma til móts við 
starfsmenn um sveigjanleika í störfum. Rætt erum þetta atriði í 
starfsþróunarviðtölum. 

Skólastjórnendur og 
jafnréttisnefnd 

 

Að til séu markmið og aðgerðaráætlun 
um hvernig starfsmönnum eru tryggð 
réttindi samkvæmt lögum um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

Jafnréttisnefnd býr til drög að áætlun um réttindi starfsmanna og 
það tekið fyrir á starfsmannafundi. Starfsmönnum kynnt réttindi um 
launajafnrétti, laus störf, endurmenntun, starfsþjálfun, samræmingu 
milli fjölskyldu- og atvinnulífs og kynbundnu ofbeldi og áreitni og 
kynferðislegri áreitni (19. – 22. gr. laga nr. 10/2008). 
Tekið fyrir og kynnt á starfsmannafundi. 

Jafnréttisnefnd og 
skólastjórnendur 

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 
Að kynbundið ofbeldi og áreitni og 
kynferðisleg áreitni viðgangist ekki í 
Vesturbæjarskóla 

Starfsfólk fær fræðslu um hvað kynbundið ofbeldi og áreitni og 
kynferðisleg áreitni er og hvert skal leita ef slíkt kemur upp. Fræða 
skal starfsfólk um tilkynningarskyldu og hvernig beri að tilkynna mál 
er varða við lög. Börn skólans fá fræðslu sem hæfir þeirra aldri og 
upplýsingar um hvert þeir geti leitað ef þeir verða fyrir slíku ofbeldi 
eða áreiti eða verða vitni af slíku.  

Skólastjórnendur og 
jafnréttisnefnd 

 

Að starfsfólk fái reglulega fræðslu um 
jafnréttismál 

Fræðsla fyrir starfsfólk um  
hvað getur falist í 
kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni í 
samskiptum nemenda og 
starfsmanna.  

Jafnréttisnefnd skólans 
og skólastjórnendur  

 

Fræðsla til nemenda um hvert þeir 
geti leitað ef þeir telja sig verða fyrir 
einelti og/eða áreitni 

Ýmiskonar fræðsla um jafnrétti og forvarnir í höndum kennara og 
skólahjúkrunarfræðings. 

Jafnréttisnefnd, 
skólastjórnendur, 
skólahjúkrunar-
fræðingur og kennarar  
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Fræðsla um jafnréttismál 
Vesturbæjarskóli er Réttindaskóli 
UNICEF 
Að Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna sé samþættur inn í allt 
skólastarf  

Réttindaráð hittist tvisvar í mánuði og ræðir og skipuleggur 
jafnréttisfræðslu fyrir börnin í skólanum og starfsfólk. Að kennarar 
hafi Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna til hliðsjónar í allri 
ákvarðanatöku er varðar skólastarfið. 
 

Umsjónarmenn 
Réttindaskóla UNICEF 
og skólastjórnendur 

 

Að kennarar hafi aðgang að góðu efni 
um jafnrétti 
 

Að miðla efni um jafnréttismál til kennara. Ræða leiðir, verkefni og 
námsefni sem notað er við kennslu um jafnréttismál. Á kennarafundi 
segja kennarar frá því hvernig þeir hafa staðið að fræðslu til 
nemenda skv.jafnréttisáætlun skólans. 

Jafnréttisnefnd og 
skólastjórnendur  

 

Hinsegin fræðsla Starfsfólk skólans fær reglulega hinsegin fræðslu, í það minnsta 
þriðja hvert ár. 
 
Börn skólans fá árlega hinsegin fræðslu sem hentar aldri. 

Jafnréttisnefnd,  
skólastjórnendur og 
kennarar 

 

 

https://www.vesturbaejarskoli.is/

