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Jafnréttisáætlun Grunnskólans í Stykkishólmi byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla, skólastefnu Stykkishólmsbæjar 2010 og lögum um grunnskóla nr.
91/2008
Jafnréttisáætlun Grunnskólans í Stykkishólmi fjallar annars vegar um nemendur og hins vegar
um starfsfólk.
Stefna Grunnskólans í Stykkishólmi er að stuðla að jafnrétti og mannréttindum meðal
nemenda og starfsfólks skólans. Hver einstaklingur, nemandi eða starfsmaður verði metinn
að verðleikum og sýni öllum virðingu í samskiptum. Stefnt er að því að tryggja öllum
nemendum viðfangsefni og menntun við hæfi. Lögð er áhersla á að allir innan
skólasamfélagsins fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar,
kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, efnahags, ætternis, fötlunar,
heilsufars, aldurs eða annarrar stöðu.
Skólastarf í anda jafnréttis og mannúðar miðar að því að breyta viðhorfi til hefðbundinna
kynjaímynda og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla. Í
Grunnskólanum í Stykkishólmi er starfað eftir hugmyndafræðinni Uppeldi til ábyrgðar. Hún
ýtir undir jákvæð samskipti, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat.
Meginmarkmið:
• Auka vitund um jafnrétti á meðal starfsfólks og nemenda
• Reyna að koma í veg fyrir áreitni og einelti og annað ofbeldi sbr. 22. gr. sem fjallar um
kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni
• Stuðla að jöfnum rétti starfsfólks til launa, endurmenntunar
og samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu
• Námefni og kennsluhættir höfði til allra, að kynjunum sé ekki mismunað eða kennsluog námsgögn ali ekki á staðalmyndum sem ætla strákum og stelpum ákveðin hlutverk í
lífinu
• Halda jafnréttisviku ár hvert
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Tekið úr 18. grein
Fyrirtæki og stofnanir þar sem 25 starfsmenn eða fleiri starfa að jafnaði á ársgrundvelli skulu setja sér
jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttisjónarmið í starfsmannastefnu sína.
Jafnréttisáætlun þarf að endurskoða á þriggja ára fresti.
28. grein
Í skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum er hvers konar mismunun á grundvelli kyns
óheimil. Skylt er að gæta þessa í námi og kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur.
Yfirmaður stofnunar skal gæta þess að nemandi eða skjólstæðingur sé ekki látinn gjalda þess

að hafa kært kynbundna áreitni eða kynjamismunun.
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19. grein
Konum og körlum 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 og 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 þair kjósa svo.
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20. grein
Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum. Stjórnendur grunnskólans
skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar njóti sömu möguleika til
endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til þess að sækja námskeið sem haldin eru til að
auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf.
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óháð kyni til þess
að sinna skyldu
sinni og ábyrgð og
samræma það við
starfskyldur sínar
Foreldrar hafa
jafnan rétt á
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21. grein
Grunnskólinn í Stykkishólmi skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að gera konum og körlum
kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða
við 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.
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22. grein
Skólastjórnendur skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk skólans verði
fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni. Ef yfirmaður er kærður vegna

ætlaðs kynbundins ofbeldis, kynbundinnar áreitni og kynferðislegrar áreitni verður hann
vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfskilyrði kæranda á meðan meðferð málsins
stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir.
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23. grein
Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í Grunnskólanum í Stykkishólmi 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. Efla skal rannsóknir á stöðu kynjanna í
íslensku samfélagi, jafnt fræðilegar grunnrannsóknir sem hagnýtar rannsóknir, og miðla niðurstöðum
þeirra markvisst innan skólastarfsins og til fjölmiðla.

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni
Markmið
Koma í veg fyrir að
nemendur
verði fyrir
kynbundnu ofbeldi,
kynbundinni áreitni og
kynferðislegri áreitni í
skólanum

Ábyrgð
Skólastjórnendur
og kennarar

Vinnsla slíkra mála fari
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slíkt kemur upp.
Unnið er eftir
aðgerðaráætlun um
kynbundið ofbeldi,
kynbundna áreitni
og kynferðislega
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22. grein
Skólastjórnendur skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemar skólans verði fyrir
kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni í skólanum. Ef yfirmaður er
kærður vegna ætlaðs kynbundins ofbeldis, kynbundinnar áreitni og kynferðislegrar áreitni
verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfskilyrði kæranda á meðan meðferð
málsins stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir.

Stefnuna skal endurskoða í heild sinni á þriggja ára fresti.

