
 

 

Leikskólinn Birkilundur 

Jafnréttisáætlun Birkilundar 2021-2022 

 

Jafnréttisáætlun leikskólans Birkilundar á við börn, foreldra og starfsfólk 

leikskólans. Hún tekur mið af Jafnréttistáætlun Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar 2019-2023 . Hún nær til jafnréttis kynjanna samkvæmt 

lögum nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Auk 

þess tekur hún til annarra skilgreindra hópa sbr. jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar 65 gr.laga nr.33/1944: 

 

“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. Konur og karlar skulu njóta 

jafns réttar í hvívetna”. 

 

Mikilvægt að tryggja jafnrétti í víðum skilningi til að hæfileikar allra fái 

notið sín og leikskólinn njóti þess mannauðs sem býr í hverjum og einum. 

 

Lögð er áhersla á að komið sé fram við fólk af virðingu og á 

uppbyggilegan hátt og lagst gegn hvers konar einelti. Lögð er áhersla á að 

í leikskólanum sé unnið gegn viðhorfum sem leitt gætu til aðstöðumunar 

vegna kyns, kynþáttar, trúarbragða, uppruna, fötlunar og kynhneigðar. 

 

Stefna Birkilundar í jafnréttismálum 

 

Megin markmið 

 Að stuðla að jafnrétti kynjanna á sem viðtækustum grunni. 

 Að koma fram við alla starfsmenn, foreldra og börn af virðingu.  

 Gæta skal jafnréttis í öllu starfi.  

 Lögð er áhersla á góðan staðblæ, sem hvetur til góðra og skapandi 

verka, þar sem mannauðurinn er nýttur og öll framlög og allar 

hugmyndir njóta virðingar. 

 



 

 

Leikskólinn Birkilundur 

Stefnumótun og áætlanagerð 

 Kynjasamþættingar er gætt í stefnumótun og áætlanagerð 

skólastarfsins með því að:  

 nota sjálfsmatskerfið „Hversu góður er leikskólinn okkar?“ þar 

sem allir starfsmenn taka þátt í að meta starf leikskólans.  

 vera með rýnihópaviðtöl við börnin  

 leggja reglulega fyrir foreldra og starfsmenn spurningakönnun 

Skólapúlsins.  

 

Starfsmenn 

 Gæta skal jafnréttis hvað varðar ábyrgð og þátttöku starfsmanna í 

starfshópum, greiða skal jöfn laun og tryggja sömu kjör fyrir 

jafnverðmæt og sambærileg störf samkvæmt jafnréttisstefnu 

Sveitarfélags Skagafjarðar. 

 Tryggt skal að jafnréttissjónarmiða sé gætt við stöðuveitingar og 

leitast skal við að jafna hlutfall karla og kvenna með því að:  

 tilgreina í auglýsingum að starfið henti báðum kynjum. 

 Lögð er áhersla á að allir starfsmenn geti eflt kunnáttu sína og hæfni 

með því að:  

 hvetja alla starfsmenn til að sækja námskeið og fræðslu. 

 

Börn 

 Leikefni og viðfangsefni skulu höfða til allra barna með því að:  

 bjóða upp á fjölbreyttan efnivið. 

 Kennsluhættir skulu vera fjölbreyttir með því að:  

 gefa starfsfólki tækifæri til að sækja námskeið af ýmsum toga. 

 Markvisst skal unnið gegn stöðluðum kynímyndum stúlkna og 

drengja með: 

 jafnréttisfræðslu, sem fram fer í lestrarstund, samverustund 

og hópastarfi.  



 

 

Leikskólinn Birkilundur 

 Leik- og kennsluefni er reglulega yfirfarið til að tryggja að þar séu 

ekki óæskilegar staðalmyndir sem mismuni kynjunum. 

 

Foreldrar 

Litið er á feður og mæður sem jafngild í foreldrasamstarfinu með því að 

beina samskiptum og orðum bæði til feðra og mæðra, hvort sem þau eru í 

sambúð eða ekki. 

 

Áreitni, einelti og ofbeldi 

Kynferðisleg áreitni, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og einelti líðst 

ekki í leikskólanum Birkilundi og á það við um alla, jafnt börn sem 

fullorðna. Verði einhver fyrir slíkri framkomu hefur sá hinn sami rétt til að 

tilkynna háttsemina til leikskólastjóra, viðkomandi deildarstjóra eða 

öryggistrúnaðarmanns. Einnig getur starfsmaður leitað til sviðsstjóra 

fjölskyldusviðs eða mannauðsstjóra. Hvert mál er einstakt og unnið er 

samkvæmt því. 

Unnið er eftir stefnu og viðbragðsáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar 

gegn einelti, ofbeldi kynferðislegri og kynbundinni áreitni 

https://www.skagafjordur.is/static/files/Samtykktir/2017/stefna-og-

vidbragdsaaetlun-vegna-einelti-areitni-og-ofbeldis-a-vinnustad.pdf 

Allir starfsmenn eiga að þekkja þessa stefnu og viðbragðsáætlun sem er 

kynnt og rædd árlega með starfsfólki. 
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