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Jafnréttisáætlun Foldaskóla 2018-2021 
Í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir á þessa leið: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.”  
Allar aðrar reglur sem samfélagið hefur sett sér um jafnréttismál, hvort sem er í lögum, reglugerðum, félagssamþykktum eða með öðrum hætti, 
eru í raun nánari útfærsla á þessari grein stjórnarskrárinnar.   
Í jafnréttisáætlun grunnskóla þarf ekki að bæta við grunnfyrirmæli greinarinnar efnislega. Hins vegar er nauðsynlegt að lýsa í henni hvernig 
hægt er að tryggja sem best jafnrétti allra þeirra er starfa í skólasamfélaginu. Það á ekki aðeins við um nemendur heldur einnig kennara og 
annað starfsfólk.  
Í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 skuldbindur Foldaskóli sig til að fara eftir 
Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Að auki mun skólinn gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemendur verði fyrir 
kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í skólanum. Þá mun skólinn fræða nemendur sína um kynferðislega áreitni og 
kynbundið ofbeldi. Starfsfólk skal þekkja einkenni kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofbeldis og hvernig ber að bregðast við grun eða vissu 
um slíkt meðal nemenda skólans. Nemendum skal ætíð vera ljóst hver réttur þeirra er og hvert þeir geta leitað innan og utan skólans komi slíkt 
upp.  
Skólinn setur sér framkvæmdaáætlun hvert skólaár þar sem fram koma skýr og vel skilgreind markmið í samræmi við Mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar. Þar sé árangursmat skýrt, eftirfylgni tryggð og ábyrgð ljós. 
Jafnréttisáætlun Foldaskóla nær til allra nemenda og alls starfsfólks. Skólastjóri ber ábyrgð á að jafnréttisáætlun skólans sé endurskoðuð á 
þriggja ára fresti. Áætlun skal vera sýnileg á heimasíðu skólans og tryggt að allir þekki hana og að henni sé fylgt eftir 
 
 

Eftirfylgd                         skólaárið 2018-2019 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að jafnréttisáætlun skili tilætluðum 
árangri. 

Kynning og umræður á starfsmannafundi.  Skólastjórnendur. Lokið í nóvember 
hvert ár. 

Að jafnréttisáætlun sé í sífelldri þróun 
eins og önnur stefnumótun. 

Unnar tillögur að nýrri jafnréttisáætlun á grundvelli 
reynslu, verkefna og umræðna/úttektar. 

Skólastjórnendur. Lokið í nóvember 
hvert ár. 
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Nemendur 
Markmið jafnréttisstefnu Foldaskóla er meðal annars að stuðla að gagnkvæmri virðingu og þroska nemenda, bæta líðan þeirra, námsárangur og 
auka skilning þeirra á viðhorfum og þörfum félaga sinna. Nemendur Foldaskóla eiga rétt á að starfa í jákvæðu umhverfi þar sem jafnrétti og 
umburðarlyndi ráða ríkjum. Foldaskóli leitast við að tryggja öllum nemendum sínum jafna aðstöðu til náms og félagsstarfs.  
Markmiðið er að allir eigi raunverulega hlutdeild í skólastarfinu, taki virkan þátt og búi við jafnrétti óháð aldri, búsetu, fötlun, kyni, kynhneigð, 
litarhætti, lífskoðunum, menningu, stétt, trúarbrögðum, tungumáli, ætterni og þjóðerni. Foldaskóli leitast við að beita fjölbreyttum 
kennsluaðferðum og koma til móts við misjafnan þroska, margs konar áhugamál og ólíkar þarfir nemenda. Skólinn hvetur nemendur til að horfa 
gagnrýnum augum á umhverfi sitt og láta vita af því sem betur mætti fara. 
Nemendur skólans eiga rétt á markvissri fræðslu um réttindi sín og skyldur. Einnig ber skólanum að kynna þeim ítarlega möguleika þeirra til 
starfa og framhaldsmenntunar að grunnskólanámi loknu. 
Árlega þarf að yfirfara og skrá kynjahlutföll í öllum bekkjum og námshópum til þess að leiða í ljós hvort óeðlilegur munur sé að skapast milli 
kynja eða milli hópa með misjafnan bakgrunn. Reglubundið þarf að: 

 Leggja fyrir nemendur spurningalista um líðan þeirra og viðhorf til skólans, áhugamál og tómstundastarf. 

 Meta og fylgjast með breytingum sem hindra eðlilegar framfarir í námi. 

 Fylgjast með þeim könnunum sem birtar eru á þessu sviði og vinna úr upplýsingum sem þar koma fram.  
Rík ábyrgð er lögð á herðar skólastjórnenda. Þeir eiga að leggja áherslu á að allt skólastarf miði að því að undirbúa nemendur fyrir virka 
þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Einnig skal þess gætt að námsefni mismuni ekki kynjum og í náms- og starfsfræðslu verði 
nemendum kynnt störf sem hingað til hafa verið talin hefðbundin kvenna- eða karlastörf. Kynna þarf t.d. sérstaklega fyrir stúlkum nám og störf í 
tækni- og iðngreinum og fyrir drengjum umönnunarstörf s.s. kennslu og hjúkrun. Áherslu þarf að leggja á að styrkja sjálfsmynd nemenda og 
vinna gegn stöðluðum kynjaímyndum. Markviss náms- og starfsfræðsla, sem byggir bæði á almennri kynningu á framhaldsskólum og íslenskum 
vinnumarkaði, þarf að hefjast eigi síðar en í byrjun 8. bekkjar og gefa þarf nemendum tækifæri til að fara í heimsóknir út í framhaldsskóla. 
Einnig þarf að vinna með gildismat og fordóma með almennum umræðum.  
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Framkvæmdaáætlun - nemendur                      skólaárið 2018-2019 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að nemendur fái fræðslu um 
jafnréttismál þar sem m.a. 
er lögð áhersla á að búa 
bæði kynin undir jafna 
þátttöku í samfélaginu. 

Utanaðkomandi fræðsla t.d. Samtökin 78 og Krakkarnir í hverfinu. 
Umræður í lífsleikni; Allir eru jafnir, umræður um birtingarmyndir 
kynjanna og staðalmyndir í kennslubókum. Nýta efni eins og 
Barnasáttmála SÞ, Jafnréttishandbókina og hefti um jafnrétti tengt 
aðalnámskrá. 

Skólastjórnendur, 
kennarar. 

Yfirfarið 
árlega. 

Kennslu- og námsgögn 
skólans skulu þannig úr garði 
gerð að kynjum sé ekki 
mismunað.  

Kennarar yfirfari námsbækur m.t.t. jafnréttis og hendi út úreltu efni 
(bókum sem innihalda staðlaðar 
kynjamyndir/staðalmyndir/fordóma). Ef ekki er til annað efni þarf að 
skoða hvernig megi ræða og vekja athygli á hvað er ekki í lagi í 
bókunum. 

Deildarstjórar stiga, 
kennarar. 

Stöðugt í 
endurskoðun. 

Að til sé áætlun og 
upplýsingar um efni fyrir 
hvert stig (1.-4.b., 5.-7.b. og 
8.-10.b.). 

Kennarar á hverju stigi koma saman og útbúa áætlun og taka saman 
lista yfir það efni sem er til. Áhersla á samvinnu innan og milli stiga 
svo hægt sé að ganga að upplýsingunum vísum. Unnið skal út frá 
Aðalnámskrá grunnskóla 2013 og flétta lýðræði og mannréttindi inn í 
allt nám nemenda.  

Kennarar.  Stöðugt í 
endurskoðun. 

Nemendur hljóti fræðslu og 
ráðgjöf varðandi nám og 
störf óháð kyni.  
 

Unnin verði heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun með áherslu á 
jafnrétti.  

Námsráðgjafi. Lokið í maí 
2019. 

Að nemendur viti hvert á að 
leita ef þeir telja sig verða 
fyrir áreitni innan skólans 
eða utan. 
 

Kynna umsjónarkennara og námsráðgjafa sem úrræði en einnig 
kynna ytri úrræði eins og Stígamót og Vinalínuna.  
Nota efni eins og „Þetta er minn líkami“. Samstarf við 
hjúkrunarfræðing og starfsfólk félagsmiðstöðvar. 

Stjórnendur, 
námsráðgjafi, 
kennarar. 

Yfirfarið 
árlega. 

Að nemendur átti sig á hvað 
staðalmyndir eru og geti 

Skoða auglýsingar, myndbönd og annað slíkt efni.  
 

Umsjónarkennarar, 
kennarar. 

Yfirfarið 
árlega. 
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greint þær í kennslubókum 
og samfélaginu almennt. 

 

Starfsfólk  
Jafnréttisstefna Foldaskóla miðar að því að allt starfsfólk skólans verði meðvitað um tilgang og inntak stefnunnar og hagi störfum sínum í anda 
þess.  

Ráðningar  
Ráðningar starfsfólks skulu að öllu jöfnu miðast við það að fá til starfa sem hæfast starfslið. Áhersla skal lögð á að kennarar hafi full 
kennsluréttindi en þó ekki síður að þeir hafi góða þekkingu í sínum kennslugreinum.  

Réttindi á vinnustað  
Aðgengi að vinnuaðstöðu, hlunnindum og öðru sem starfinu fylgir skal vera á jafnréttisgrunni. Launakjör og önnur starfskjör mega aldrei ráðast 
af kynferði, kynhneigð, trúarskoðunum né geðþótta en verða að vera samræmi við kjarasamninga. Allt starfsfólk skólans á að hafa sama 
tækifæri til starfsþróunar og símenntunar. 
Foldaskóli leitast við að haga skipulagningu skólastarfs þannig að tekið sé tillit til fjölskyldulífs og aðstæðna starfsfólks.  
Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni gagnvart starfsfólki eða nemendum Foldaskóla skal í engum tilvikum liðin og ber að 
taka hart á slíkum málum ef upp koma.  
 

Framkvæmdaáætlun – starfsfólk                      skólaárið 2018-2019 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að konur og karlar fái jöfn laun og njóti 
sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt 
störf.  

Launalistar, yfirvinnugreiðslur og viðbótarlaun vegna 
skilgreindra verkefna eru skoðuð reglulega með tilliti 
til kyns starfsfólks. 
Ef mismunur kemur í ljós skal bregðast við og leita 
leiða til leiðréttingar. 

Reykjavíkurborg, 
skólastjóri og 
skrifstofustjóri. 

Yfirfarið 
reglulega yfir 
árið.  

Að laus störf innan skólans standi opin 
bæði konum og körlum. 
 

Starfsauglýsingar skólans eru án kynferðis. 
Undantekning frá því er ef um starf við baðvörslu er 
að ræða.  

Skólastjórnendur. 
 
 

Yfirfarið 
reglulega yfir 
árið. 
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Að jafna kynjahlutfallið í 
starfsmannahópnum. 

 
 
Ef um jafnhæfa umsækjendur er að ræða skal að 
jafnaði ráða það kyn sem á hallar í 
starfsmannahópnum. 

 
Skólastjórnendur. 

 
 
Stöðugt í 
endurskoðun við 
nýráðningar. 

Að tryggja að starfsþjálfun, 
endurmenntun og símenntun sé 
aðgengileg öllum kynjum.  

Gæta þarf þess að mismuna ekki starfsfólki við gerð 
endurmenntunaráætlana. Starfsfólk er hvatt til að 
sækja sér menntun og þjálfun sem nýtist í starfi og 
upplýstir um tilboð sem berast skóla.  

Skólastjórnendur. Yfirfarið 
reglulega yfir 
árið. 

Að vera fjölskylduvænn vinnustaður. 
Að koma á kerfi sveigjanlegs og 
fyrirsjáanlegs vinnutíma. 

Vinnutímarammi skólans er skýr fyrir starfsfólki en 
horft til sveigjanleika eins og kostur er.  

Skólastjórnendur. Yfirfarið 
reglulega yfir 
árið. 

Að bæði konur og karlar nýti sér þann 
rétt sem þau eiga varðandi foreldra- og 
fæðingarorlof og leyfi vegna veikinda 
barna. 

Kynna fyrir starfsfólki réttindi og skyldur.  Skólastjórnendur, 
skrifstofustjóri, 
trúnaðarmenn.  

Yfirfarið 
reglulega yfir 
árið. 

Að kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni 
og kynferðisleg áreitni séu ekki liðin á 
vinnustaðnum og í skólanum. 
Að viðbragðsáætlun sem tekur á 
kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni 
og kynferðislegri áreitni sé til fyrir 
vinnustaðinn og í skólanum. 
Viðbragðsáætlunin skal byggja á 
reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 
kynferðislegri áreitni, kynbundinni 
áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 

Í áætlun um kynferðisofbeldi, varnir og viðbrögð má 
finna viðbragðsáætlun skólans.  
Starfsfólki skulu tryggðir möguleikar á fræðslu um 
kynbundna og kynferðislega áreitni auk þess að vera 
upplýstir um hvert skal leita verði þeir fyrir eða vitni 
að slíku. 

Skólastjórnendur. Yfirfarið 
reglulega yfir 
árið. 

 


