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Jafnréttisáætlun leikskólans Norðurbergs 2019-2023 
 

Áætlun um mannréttindi í daglegu starfi leikskólans 
 

 

 
Inngangur 

Jafnréttisáætlun Norðurbergs miðar að því að tryggja jafnrétti í víðasta skilningi þess orðs og gera 

góðan skóla fyrir börn og vinnustað hinna fullorðnu betri.  Áætlunin er unnin í samræmi við lög og 

reglugerðir sem snúa að málaflokknum og út frá jafnréttis- og mannréttindastefnu Hafnarfjarðarbæjar 

frá árinu 2017. Auk þess er Aðalnámskrá frá 2011 höfð til hliðsjónar, en þar er gerð grein fyrir jafnrétti 

sem einum af grunnþáttum menntunar á öllum skólastigum.  

Stefnu Hafnarfjarðarbæjar er ætlað að tryggja öllum einstaklingum jöfn tækifæri og möguleika til áhrifa 

þar sem fjölbreyttar þarfir eru viðurkenndar. Jafnréttis- og mannréttindastefna Hafnarfjarðarbæjar 

miðar að því að allir einstaklingar fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, 

trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, 

heilsufars eða annarrar stöðu. Jafnréttisáætlun er unnin á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008. Til glöggvunar eru í fylgiskjali þær greinar laganna sem sérstaklega er litið 

til í þessari áætlun.   

 

Markmið með jafnréttisáætlun Norðurbergs er: 

1. Að leikskólinn vinni markvisst að jafnrétti í samræmi við lög, samninga og almenna 

mannréttindasáttmála ásamt því að fylgja stefnumörkun Hafnarfjarðarbæjar í jafnréttis-

málum.  

2. Að kennslu- og starfshættir leikskólans endurspegli jafnréttisviðmið. 

3. Að vinnulag og fræðsla starfsmanna samræmist jafnréttislöggjöf á hverjum tíma. 

4. Að innan leikskólans sé unnið að jafnréttisverkefnum með börnum með það að markmiði að 

auka þekkingu þeirra á jöfnum rétti allra. 

Jafnréttissjónarmið verða í stöðugri endurskoðun og takmarkið er að fylgja þeim eftir af hugsjón og 

nákvæmni. Leikskólastjóri, ásamt öðrum stjórnendum, ber ábyrgð á að unnið sé markvisst út frá 

aðgerðaráætlun í jafnréttismálum. 

 

Jafnréttisáætlun hefur verið yfirlesin og samþykkt af starfsfólki Norðurbergs. Foreldraráð  Norðurbergs 

hefur jafnframt lesið og samþykkt áætlun þessa.  
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Hafnarfirði október 2019 

 

1. Nemendur 

Hér verður gerð grein fyrir því með hvaða hætti stuðlað er að jöfnum rétti allra barna á Norðurbergi 

og hvernig gert er ráð fyrir að jafnréttisfræðslu til þeirra sé háttað.  

1.1. Kennsluhættir 

Markmið: 

● Að börnin rækti með sér víðsýni, umburðarlyndi og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífsins. 

● Að stuðla að lýðræðislegum samskiptum í daglegu starfi. 

● Að jafnréttisfræðsla sé hluti af skólanámskrá og að hún sé virk í daglegu starfi leikskólans.  

● Að kennsluhættir taki mið af fjölmenningarsamfélagi og margbreytilegum barnahópi. Þannig 

nær jafnrétti til allra barna óháð kyni þeirra, kynþætti, bakgrunni, félagslegri stöðu og 

líkamlegu og/ eða andlegu atgervi.  

● Að skapa tækifæri fyrir alla til þess að þroskast á eigin forsendum. 

Leiðir: 

● Starfsmenn leitast við í umræðu og hátterni að vinna gegn mismunun t.d. er varðar hlutverk 

og stöðu kynjanna.  

● Börnin fá fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. er lögð áhersla á að búa þau undir jafna 

þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu og atvinnulífi.  

● Jafnrétti er partur af skólabrag leikskólans. Fræðsla um jafnréttismál fer meðal annars fram í 

daglegu starfi leikskólans og skal hvert tækifæri nýtt til þess að ítreka jafna möguleika allra 

barna og þá skiptir hlutlaus framganga og viðhorf starfsmanna miklu máli.  

Tímarammi:  

● Alla daga. 

● Metið út frá gátlista sem er í fylgiskjali.  

 

Ábyrgð er á höndum stjórnendateymis skólans. 
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1.2. Leikur, leikefni,  bækur, frásagnir og sögur 

Markmið:  

● Að öll börn njóti jafnréttis í daglegu leikskólastarfi. Þau fái jöfn tækifæri til tjáningar og leiks í 

daglegu starfi leikskólans og sambærileg viðbrögð frá starfsfólki óháð kyni, kynþætti, 

bakgrunni, félagslegri stöðu eða líkamlegu og/ eða andlegu atgervi.  

● Að öllum börnum, bjóðist jafn aðgangur að leikefni leikskólans óháð áðurnefndum þáttum.  

● Að leikefni og námsgögn leikskólans taki mið af og endurspegli margbreytileika samfélagsins 

og ýti ekki undir staðalímyndir. 

Leiðir: 

● Þess er gætt í hvívetna að börnum sé ekki mismunað eftir kyni, kynþætti, bakgrunni, 

félagslegri stöðu og líkamlegu og/ eða andlegu atgervi. 

● Innkaup á námsgögnum og leikefni taka mið af jafnréttismarkmiðum leikskólans.  

● Þess er gætt að leikefni og námsgögn (s.s. bækur og spil), ýti ekki undir staðalímyndir og 

aðgreind hlutverk kynjanna og að þau endurspegli margbreytileika samfélagsins. 

● Starfsfólk leitast við að lesa bækur og segja sögur sem brjóta upp hefðbundnar staðalímyndir 

og gera minnihlutahópum hátt undir höfði.  

● Bækur og myndefni sem börnin hafa aðgang að eru skoðaðar með gagnrýnum augum og þess 

gætt að það sýni ekki staðalímyndir eða mismunun einstakinga.  

Tímarammi:  

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt.  

● Hluti af reglubundnu innra mati leikskólans (sjá fylgiskjal 1) snýr að jafnrétti í daglegu starfi og 

þannig er gert ráð fyrir að umræða um jafnrétti sé lifandi og að skólastarfið taki breytingum 

eftir því sem áherslur breytast og ef innra mat sýnir að þörf er á.  

 

Ábyrgð er á höndum stjórnendateymis skólans.   
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1.3. Umhverfi og kynningarefni skólans 

Markmið: 

● Að umhverfi leikskólans stuðli í hvívetna að jafnrétti og vinni gegn fordómum. 

● Að kynningarefni leikskólans stuðli í hvívetna að jafnrétti og vinni gegn fordómum.  

Leiðir: 

● Þess er gætt að kynningarefni, bæklingar og annað efni sem gefið er út af leikskólanum sýni 

jafnt hlutfall kynja á myndum og endurspegli margbreytileika samfélagsins.  

● Þess er gætt að á efni sem sett er upp á veggi innan leikskólans endurspegli margbreytileika 

samfélagsins, að kynjahlutföll séu þar jöfn og að það gefi jákvæða mynd af öllum 

þjóðfélagshópum. 

● Verkum allra barna er gert jafn hátt undir höfði innan leikskólans óháð kyni þeirra, kynþætti, 

bakgrunni, félagslegri stöðu og líkamlegu og/eða andlegu atgervi . 

Tímarammi:  

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt.  

● Hluti af reglubundnu innra mati skólans (sjá fylgiskjal 1) snýr að jafnrétti í daglegu starfi og 

þannig er gert ráð fyrir að umræða um jafnrétti sé lifandi og að leikskólastarfið taki 

breytingum eftir því sem áherslur breytast og ef innra mat sýnir að þörf er á.  

 

Ábyrgð er á höndum stjórnendateymis skólans.  
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1.4. Samstarf við foreldra/ forráðamenn 

Markmið: 

● Að jafnréttissjónarmið séu höfð að leiðarljósi í samstarfi við forráðamenn.  

● Að komið sé fram við alla foreldra/ forráðamenn af virðingu óháð kyni þeirra, kynþætti, 

bakgrunni, félagslegri stöðu og líkamlegu og/eða andlegu atgervi. 

Leiðir: 

● Í samskiptum við foreldra/ forráðamenn skal þess gætt að einu kyni sé ekki gert hærra undir 

höfði en öðru (t.d. að hringt jafnt í feður og mæður við veikindi barna).  

● Þegar viðtöl eða viðburðir á vegum leikskólans eru skipulagðir skal hvetja til þess að báðir/ 

allir foreldrar/ forráðamenn mæti.  

● Allir foreldrar/ forráðamenn fá jafna hvatningu til þess að taka þátt í foreldrasamstarfi (s.s. 

foreldrafélagi og foreldraráði).  

● Að starfsfólk gefi sig jafnt á tal við alla foreldra/ forráðamenn þegar komið er með börnin í 

leikskólann og þau sótt, óháð kyni þeirra, kynþætti, bakgrunni, félagslegri stöðu og líkamlegu 

og/eða andlegu atgervi. 

Tímarammi:  

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt.  

● Hluti af reglubundnu innra mati leikskólans (sjá fylgiskjal) snýr að jafnrétti í daglegu starfi og 

þannig er gert ráð fyrir að umræða um jafnrétti sé lifandi og að skólastarfið taki breytingum 

eftir því sem áherslur breytast og ef innra mat sýnir að þörf er á.  

 

Ábyrgð er á höndum stjórnendateymis skólans.  
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2. Starfsfólk 

Hér verður gerð grein fyrir því með hvaða hætti stuðlað er að jöfnum rétti allra einstaklinga sem 

starfa á Norðurbergi og hvernig gert er ráð fyrir að jafnréttisfræðslu til þeirra sé háttað.  

 

2.1 Launakjör 

Markmið: 
● Að öll kyn fái sömu laun og njóti sömu launakjara fyrir jafn verðmæt störf. 

Leiðir: 
● Kjarasamningum er fylgt án undantekninga. 

● Greidd eru jöfn laun og jöfn launakjör fyrir jafn verðmæt störf óháð kyni.  

● Öllum kynjum standa jafnt til boða möguleg yfirvinna og aðrar sértekjur eftir því sem við á. 

● Árlega vinna óháðir aðilar greiningu á launum starfsmanna Hafnarfjarðarbæjar. 

Tímarammi: 
● Þessi hluti áætlunar er óháður tíma og á alltaf að vera virtur.  

● Ný launaáætlun er unnin í september ár hvert.  

 

Ábyrgð er á höndum leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og mannauðsstjóra. 

 

2.2 Atvinnuauglýsingar og ráðningar 

Markmið:  
● Að atvinnuauglýsingar séu í samræmi við jafnréttislög og auglýst þannig að ljóst sé að störfin 

standa jafnt konum sem körlum til boða. 

● Leitast er við að jafna kynjahlutföll innan vinnustaðarins. 

● Að umsækjendur af karlkyni gangi fyrir í störf séu umsækjendur jafnhæfir vegna þess hve 

kynjahlutföll starfsfólks leikskólans eru ójöfn.  

● Að tryggja að séu umsækjendur af karl- og kvenkyni jafnhæfir til hins auglýsa starfs sé karlinn 

ráðinn.  

Leiðir:  
● Þess sé gætt að eftirfarandi klausa sé alltaf í atvinnuauglýsingum: „Samkvæmt 

jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið“. 

Tímarammi: 
● Þessi hluti áætlunar er óháður tíma og á við í hvert sinn sem starf er auglýst eða starfsmaður 

ráðinn.  

 

Ábyrgð er á höndum leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. 
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2.3 Störf, starfsaðstæður og símenntun 

Markmið:  
● Að starfsfólk fái notið sín óháð bakgrunni, kyni, menntun, þjóðerni, trúarbrögðum, 

kynhneigð, kynupplifun o.s.frv.   

● Að tryggja að jafnrétti og jafnræði ríki innan vinnustaðarins hvort sem litið er til 

starfsaðstæðna, tækifæra innan vinnustaðarins og símenntunar.  

● Að starfsfólk temji sér orðfæri sem höfðar jafnt til allra kynja.  

● Að stuðlað sé að umræðum um jafnréttismál og fjölmenningu í ólíku samhengi.  

● Að vinna gegn því að litið sé á störf í leikskólunum sem kvennastörf.  

● Að verkefni sem starfsfólk tekst á við og kröfur til starfsmanna séu óháð kyni.  

● Að starfsfólk sé meðvitað um hlutverk sitt sem fyrirmyndir barnanna. 

Leiðir:  
● Allt starfsfólk eigi jafnan kost á símenntun og fræðslu.  

● Fræðsla um jafnrétti, fjölmenningu og kynjafræði er hluti af símenntun starfsfólks.  

● Stuðla að umræðu í daglegu starfi um jafnrétti, t.d. með því að deila fróðleik og myndefni/ 

myndböndum í gegnum síður starfsmanna á Workplace og Facebook.  

● Umræður og fræðsla um kynjaða orðræðu, t.d. að starfsfólk sé meðvitað um hvernig talað er 

um kynin.  

● Að nýtt starfsfólk fái kynningu á áætlun þessari.  

Tímarammi: 

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt. 

● Tekið fyrir í árlegu starfsmannasamtali.  

 

Ábyrgð er á höndum leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra.  
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2.4  Sveigjanleiki og samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Markmið:  
● Að starfsfólki sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldulífi.  

● Að jöfn tækifæri skapist varðandi fæðingar- og foreldraorlof.  

● Að öll kyn hafi sömu tækifæri til að vera frá vinnu vegna veikinda barna sinna.  

Leiðir:  

● Unnið er í samræmi við ákvæði kjarasamninga, s.s. um frítökurétt vegna veikinda barna. 

● Að starfsfólk geti verið með breytilegan vinnutíma og/ eða sveigjanlegan í þeim tilvikum sem 

það er mögulegt. 

● Leitast er við að mæta óskum starfsfólks um vinnutíma og starfshlutfall. 

● Allir starfsmenn fá jafna hvatningu til að nýta rétt sinn til fæðingarorlofs.  

Tímarammi: 

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt og þessi hluti áætlunar er óháður tíma.  

● Við ráðningar. 

● Tekið fyrir í árlegu starfsmannasamtali.  

 

Ábyrgð er á höndum leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. 

 

  



 

Leikskólinn Norðurberg JAFNRÉTTISÁÆTLUN 2019-2023 

 
 

 

 Bls. 10 

 

2.5  Gagnkvæm virðing 

Markmið:  
● Að skapa öruggan vinnustað fyrir börn og fullorðna. Vinnustað þar sem börn, starfsfólk, 

nemar og aðrir sem kunna að dvelja innan stofnunar eru verndaðir gegn kynbundinni og 

kynferðislegri áreitni og ofbeldi.  

● Að útrýma misrétti, áreitni, einelti og/ eða ofbeldi ef mál af slíkum toga koma upp.  

● Að útrýma kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað ef 

mál af slíkum toga koma upp. 

Leiðir:  

● Starfsfólk fær fræðslu um skilgreiningar á einelti og ólíkum birtingarmyndum á vinnustöðum.  

● Starfsfólk fær fræðslu um viðbrögð gegn einelti og kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum og 

starfsfólki.  

● Við leikskólann starfar lausnarteymi sem tekur á þeim málum sem upp koma í samráði við 

utanaðkomandi sérfræðinga.  

● Starfsmenn leikskóla eru skuldbundnir til að tilkynna allt einelti, áreiti eða ofbeldi, kynbundið 

ofbeldi, kynferðislegt áreiti og kynferðislegt ofbeldi sem þeir verða varir við í starfi, hvort sem 

það beinist að samstarfsfólki eða börnum, til yfirmanns. 

● Allar tilkynningar um ofbeldi gegn börnum eru tilkynntar til Barnaverndar Hafnarfjarðar. 

● Allar tilkynningar um ofbeldi gegn fullorðnum eru rannsakaðar í samræmi við starfshætti og 

lög. 

● Ef starfsmaður er staðinn að því að beita ofbeldi fær viðkomandi áminningu/brottrekstur í 

samræmi við starfshætti opinberrar stjórnsýslu.  

 
Tímarammi: 

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt.  

● Við ráðningar. 

● Tekið fyrir í árlegu starfsmannasamtali.  

● Árleg mæling á einelti og ofbeldi fer fram í gegnum vinnustaðakönnun á vegum 

mannauðsstjóra Hafnarfjarðarbæjar. 

 

Ábyrgð er á höndum stjórnendateymis skólans. 
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3. Eftirfylgd og endurskoðun 
 

Markmið:  
● Að jafnréttisáætlun sé virk og virt af starfsfólki leikskólans.  

● Að jafnréttisáætlun sé kynnt foreldrum/ forráðamönnum og sé aðgengileg á heimasíðu 

leikskólans. 

● Að jafnréttisáætlun sé lifandi plagg sem tekur breytingum eftir þörfum. 

● Að jafnréttisáætlun sé uppfærð hið minnsta á þriggja ára fresti.  

Aðgerð:  

● Jafnréttisnefnd skólans sér um eftirfylgni.  

 
Tímarammi: 

● Að þessum markmiðum skal unnið jafnt og þétt. 

● Skipað er í jafnréttisnefnd skólans að hausti á tveggja ára fresti. 

● Eigi síðar en að vori 2023 verður gefin út endurskoðuð jafnréttisáætlun Norðurbergs. 

 

Ábyrgð er á höndum leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við gerð þessarar áætlunar er stuðst við: 

Alþingi. (2008). Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (10/2008). 
Gátlisti fyrir jafnrétti í leikskólum. (Án ártals). Sótt af http://www.jafnrettiiskolum.is/jis/?D10cID=page&ID=42 
Hafnarfjarðarbær. (2017). Jafnréttis og mannréttindastefna.  
Hafnarfjarðarbær. (2016). Jafnréttisáætlun Hafnarfjarðar. 
Menntamálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla.  
Menntamálaráðuneytið. (2013). Ritröð um grunnþætti menntunar – Jafnrétti.  

http://www.jafnrettiiskolum.is/jis/?D10cID=page&ID=42
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Fylgiskjal 1 

Ríkir jafnrétti á Norðurbergi? Gátlisti fyrir mat á skólastarfinu Setjum upp jafnréttis- og 
margbreytileikagleraugun!! 

Umhverfi leikskólans:  

● Eru kynin sýnileg innan skólans sem staðlaðar kynímyndir? 

● Eru allir hópar samfélagsins sýndir í hinum ýmsu hlutverkum og störfum? 

● Eru verk allra barna jafn áberandi á veggjum, óháð kyni þeirra, kynþætti, bakgrunni, 

félagslegri stöðu og líkamlegu og/eða andlegu atgervi? 

Bækur og textar: 

● Eru sögupersónur staðlaðar í þeim sögum/bókum/textum sem lesnar eru fyrir börnin? 

● Er jafnvægi milli kynja í þeim fyrirmyndum sem birtast, t.d. í bókum og söngvum? (Eru t.d. 

jafn mörg lög þar sem kvenkyns og karlkyns nöfn koma fyrir? Eru mæður á myndum bóka í 

eldhúsinu og pabbar að gera við bílinn?) 

● Endurspegla bækur sem lesnar eru fyrir börnin mismunandi menningarheima? 

● Er hlustað á tónlist frá mismunandi menningarheimum? 

● Birtir myndefni jákvæða mynd af öllum þjóðfélagshópum og endurspeglar það 

margbreytileika samfélagsins? 

● Er hefðbundnum staðalímyndum ögrað á einhvern hátt í bókum, söngvum, textum? 

● Fjalla bækur og söngvar um jákvæð samskipti eða vináttu kynjanna? 

● Er fólk af öðru þjóðerni, litarhætti og/eða fólk með fatlanir sýnilegt í myndefni sem börnin 

hafa aðgang að? 

Samskipti og framkoma við börn:  

● Er talað á sama hátt til allra barna óháð kyni þeirra, kynþætti, bakgrunni, félagslegri stöðu og 

líkamlegu og/eða andlegu atgervi? 

● Eru kynin ávörpuð jafnt sem einstaklingar og sem hópar? (Dæmi: Hvað segið þið stelpur, og 

hvað finnst þér Sigurður? Komið öll í röð, stelpur, Jón, Kári, Helgi...) 

● Er brugðist við ef börn af einu kyni einoka aðstæður, t.d. „breiða“ úr sér í leikstofu? 

● Er brugðist við ef börn af einu kyni yfirgnæfir annað við tilteknar aðstæður, t.d. í 

umræðuhópum? 

● Eru öll kyn hvött jafnt til leiks með ólíkan efnivið (bíla, kubba, dúkkur)? 

● Er brugðist eins við öllum börnum ef þau sýna yfirgangssemi? 

● Er brugðist eins við öllum börnum ef þau sýna feimni og óframfærni? 

● Fá öll börn ámóta hvatningu til góðrar umgengni og snyrtimennsku? 

● Fá öll börn ámóta mikla athygli? 

● Fá öll börn viðeigandi athygli/aðstoð starfsfólks óháð kyni, kynþætti, bakgrunni, félagslegri 

stöðu og líkamlegu og/eða andlegu atgervi? 

● Eru gerðar sambærilegar kröfur til allra barna með tilliti til getu óháð áðurnefndum þáttum. 

● Er notað málfar sem upphefur eða niðurlægir eitt kyn eða þjóðfélagshóp umfram annan? 

(Dæmi: Þú lætur eins og stelpa, að skipta bróðurlega, stelpustrákur?) 
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Foreldrasamstarf: 

● Fá allir foreldrar/ forráðamenn jafna hvatningu til að mæta á viðburði á vegum skólans? 

● Fá allir foreldrar/ forráðamenn jafna hvatningu til setu í foreldrafélagi og foreldraráði? 

● Höfðar útgefið efni leikskólans jafnt til allra foreldra/ forráðamanna? 

● Eru báðir foreldrar/ forráðamenn hvattir til að taka þátt í aðlögun barna sinna? 

● Er hringt jafnt í mæður og feður t.d. ef börn veikjast í skólanum? 

● Gefur starfsfólk sig jafnt á tal við alla foreldra/ forráðamenn þegar komið er með börnin í 

skólann og þau sótt, óháð kyni þeirra, kynþætti, bakgrunni, félagslegri stöðu og líkamlegu 

og/eða andlegu atgervi? 
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Fylgiskjal 2 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, greinar 18.-23.  
 

Jafnréttisáætlun er ætlað að skilgreina og ákveða áherslur í jafnréttismálum á hverjum tíma, þ.e. stefna, staða 
með matsþætti auk þess að vera áætlun um aðgerðir, fyrir starfsmenn og/eða einstaka hópa.  
Jafnréttisáætlun er unnin á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, eins og 
segir í 18. grein, 2. málsgr.: 

 

18. gr. Vinnumarkaður 
● Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skulu setja sér 

jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Skal þar m.a. sérstaklega 
kveðið á um markmið og gerð áætlun um hvernig þeim skuli náð til að tryggja starfsmönnum þau 
réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. Jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu 
skal endurskoða á þriggja ára fresti. 

 
Umrædd atriði sem vísað er í lögunum sem áætlunin skal taka til eru: 

 

19. gr. Launajafnrétti 
● Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu 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. 
 

20. gr. Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 
● Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum. 
● Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar njóti sömu 

möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin 
eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf. 

 

21. gr. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 
● Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma 

starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því að auka 
sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna 
starfsmanna og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa 
eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. 

 

22. gr. Kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 
● Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma 

í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á 
vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum. 

 

Í sömu lögum er kveðið á um sérstakt hlutverk leik- og grunnskóla varðandi jafnrétti, grein 23, málsgr.  
1-4, um fræðsluhlutverk þeirra: 

 

23. gr. Menntun og skólastarf 
▪ Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á 

meðal íþrótta- og tómstundastarfi. 
▪ Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á 

að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. 
▪ Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. Í náms- og 

starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í 
tengslum við sömu störf. 


