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Jafnréttisáætlun leikskólans  Barnabóls miðar að því að  tryggja jafnrétti og vinna að því að gera 

skólann okkar að betri skóla, bæði fyrir börn og fullorðna. Áætlnunin er unnin samkvæmt lögum nr. 

10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla. Samkvæmt þeim lögum þarf skólinn sem 

menntastofnun að uppfylla 23. grein um menntun og skólastarf og 22. grein um kynbundið ofbeldi, 

kynbundna og kynferðislega áreitni.  

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. 

 

Í leikskólanum Barnaból  er lögð áhersla á lífsgildi og starfshætti, sem styðja við lýðræðislega 

samvinnu og skapar samfélag, þar sem leitað er eftir röddum sem flestra. Sú áhersla nær til 

barnanna, starfsfólks og foreldra .  

Leikskólastarf á að byggja á umhyggju, jafnrétti, fjölbreytileika, samvinnu og samkennd ásamt því 

að virða ólík sjónarmið. Börn þurfa að finna að þau eru hluti af hópnum þar sem þau fá tækifæri til að 

láta skoðanir sínar í ljós. Á Barnabóli er lögð áhersla á að börnin sýni hvert öðru samkennd, séu góð 

hvert við annað og læri að taka tillit til annarra. Börnin fá tækifæri og læra að leysa ágreiningsmál á 

jákvæðan og friðsaman hátt.  Leitast er meir og meir við að hafa börnin með í ákvörðunartöku eins 

og kostur er.  

Hlutverk hins fullorðna er að hlusta og taka þátt án þess að taka frumkvæðið af börnum, skapa 

aðstæður þar sem allir hafa jafnan rétt til þátttöku og gefi börnunum tækifæri á að draga eigin 

ályktanir og prófa þær í leik og starfi.  Á Barnabóli  er lögð áhersla á að skapa börnunum vettvang til 

að tjá hugsanir sínar, óskir og upplifanir á þeirra eigin forsendum. 

Hér vinnum við að lífsmennt og styðjumst  við bókina Lífsmennt eftir Diane Tillmann og Diana Hsu. 

Þar eru tekin fyrir 11 gildi : Friður, Virðing, Kærleikur , Ábyrgð, Hamingja , Samvinna, Heiðarleiki, 

Auðmýkt, Umburðarlyndi,Einfaldleiki og Eining. Við veljum eitt gildi og fléttum það inn í allt starf á 

ákveðnu tímabili. Einnig erum við með ákveðnar stundir þar sem unnin eru verkefni úr bókinni  með 

börnunum. Það er fjölbreytileg viðangsefni s.s. íhugunaratriði, hugarflug, slökunaræfingar, listræn 

túlkun o.m.fl.  
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Með áhuga og virkri hlustun leikskólakennarans upplifa börnin að það er hlustað á þau og sjálfmynd 

þeirra verður jákvæð. 

Viðhorf barna mótast af því sem þau heyra og sjá og því mikilvægt að nýta næmiskeið 

leikskólabarnanna til að móta opið og jákvætt viðhorf þeirra til margbreytileika lífsins. Þar skiptir 

viðhorf hinna fullorðnu miklu máli og hvað þeir segja og gera í návist barnanna.  Við höfum innleitt 

uppbyggingarstefnuna og  vinnum samkvæmt henni. Þar er ákveðinn talsmáti og vinnubrögð sem 

kennarar hafa tileinkað sér. Uppeldi til ábyrgðar styður vel við jafnrétti – það er talað eins við alla.  

Á Barnabóli er lögð áhersla á jafnan rétt drengja og stúlkna, þau fái sama viðmót, sömu hvatningu 

og þau leiki sér með sama leikefni og taki jafnan þátt í leikjum. Við vöndum val okkar t.d. á 

barnabókum og nýtum tækifærið og ræðum þau gömlu viðhorf sem koma fram sérstaklega í 

gömlum bókum (t.d. Helgi skoðar heiminn) og ævintýrum.  Á hverju ári vinnum við verkefni  úr 

bókinni,  Þegar Rósa var Ragnar /þegar Friðrik var Fríða. Við eigum við leiðbeininar um hvernig hægt 

sé að vinna með bókina og er það gert með eldri hluta barnanna ár hvert.  Mikilvægt er að umhverfi 

leikskólans móti það viðhorf að drengir og stúlkur eigi að hafa jöfn tækifæri og þau fái notið bernsku 

sinnar óháð kyni.   

Á Barnabóli er lögð áhersla á samskipti við báða foreldra. Báðir foreldrar eru hvattir til að hafa virkt 

netfang í leikskólanum þannig að allar upplýsingar, fundarboð, fréttabréf og viðhorfskannanir fari til 

beggja foreldra. Þegar leitað er eftir foreldrum til setu í foreldraráðum eru bæði feður og mæður 

hvattir til að gefa kost á sér og þá eru báðir foreldrar hvattir til að mæta í foreldraviðtöl.  

Leikskólastarfið er skapandi og samþætt nám, þar sem börnin uppgötva og læra af öllu sem þau taka 

sér fyrir hendur, úti og inni, í skipulögðu markvissu starfi, frjálsum leik eða athöfnum daglegs lífs. 

Börnin læra í samvinnu við önnur börn og fá til þess stuðning frá leikskólakennurunum, sem veita 

þeim leiðsögn og hvatningu til að nýta hæfileika sína. Námssvið leikskólans eru og eiga að vera 

samþætt og samofin í leikskólastarfinu. 
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Við á leikskólanum Barnaból viljum koma á og viðhalda jafnrétti kynjanna og stuðla að því að hver 

einstaklingur verði metinn á eigin forsendum. Við virðum og nýtum þann auð sem fólgin er í 

fjölbreytileikanum. Starfsfólk á að hafa sömu möguleika og sama rétt óháð kyni innan síns verksviðs. 

Kynbundin mismunun er óheimil og er það stefna skólans að útrýma slíkum mismun.  

Jafnréttisáætlun Langanesbyggðar tekur skírt á greinum 19. – 22. grein laganna  og hana má sjá hér   

http://www.langanesbyggd.is/static/files/documents/samthykktir/Jafnre%CC%81ttisa%CC%81%C3

%A6tlun_LNB.pdf 

22. gr. Kynbundið ofbeldi, kynbundin 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 kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða 

kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.“ 

 

Á Barnabóli höfum við skýr markmið: 

• Að öllum sé ljóst að kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni  eru ekki liðin. 

• Að  skapa öruggan vinnustað fyrir börn og fullorðna. Þar sem allir sem þar dvelja og vinna 

eru verndaðir gegn kynbundinni og kynferðislegri áreitni og ofbeldi.  

• Að útrýma misrétti, áreitni og/eða ofbeldi komi slík mál upp. 

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

slík mál koma upp.  

 

Leiðirnar sem við höfum til að ná markmiðum okkar eru: 

• Skólastjórnendur senda út skýr skilaboð til starfsfólks þar sem þeir gera starfsfólki ljóst að 

slík hegðun sé ekki liðin og á henni verði tekið. 

• Starfsfólk fær fræðslu um skilgreiningar á þessum hugtökum og viðbrögð við þeim.  

• Gerð áætlun fyrir yfirmenn og trúnaðarmenn um það hvaða viðurlög skuli gripið til ef 

starfsmaður verður uppvís að kynferðislegri áreitni eða einelti. 

• Markvisst unnið í að skapa góðan starfsanda á leikskólanum. 

• Fræðsla til starfsfólks með áherslu á nemendur.  

• Viðbraðgðsáætlun um einelti og ofbeldi kynnt fyrir starfsfólki. 

• Notast við reglulegar kannanir s.s. skólapúls.  

http://www.langanesbyggd.is/static/files/documents/samthykktir/Jafnre%CC%81ttisa%CC%81%C3%A6tlun_LNB.pdf
http://www.langanesbyggd.is/static/files/documents/samthykktir/Jafnre%CC%81ttisa%CC%81%C3%A6tlun_LNB.pdf

