
 

 

Jafnréttisáætlun Tröllaborga 
 

Mikilvægt er 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 allt 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 Tröllaborga í jafnréttismálum 

 

Í Tröllaborgum viljum við: 

 

• Stuðla að jafnrétti kynjanna á sem viðtækustum grunni. 

• Koma fram við alla kennara, starfsmenn, foreldra og nemendur af virðingu.  

• Gæta skal jafnréttis í öllu starfi. 

• Leggja áherslu á að hafa kynjasamþættingu að leiðarljósi í stefnu skólans.  

• Leggja áherslu á góðan staðblæ, sem hvetur til góðra og skapandi verka. 

 

_______________________________________________________ 

 

Kennarar og aðrir starfsmenn 

• Gæta skal jafnréttis hvað varðar ábyrgð og þátttöku kennara og annarra starfsmanna í 

starfshópnum. 

• Gæta skal að auglýsingar og kynningarefni mismuni ekki kynjunum. 

• Tryggja skal að konur karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og 

jafnverðmæt störf.  

• Tryggja skal að kennarar og aðrir starfsmenn hljóti fræðslu um jafnréttismál. 

• Tryggt skal að jafnréttissjónarmiða sé gætt við stöðuveitingar. 

• Leitast skal við að jafna hlutfall kvenna og karla í starfsmannahópnum.   

• Leitast skal við að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og 

ábyrgð gagnvart fjölskyldu s.s. sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma 

þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna og þarfa vinnuveitanda.  

• Lögð er áhersla á að kennarar og aðrir starfsmenn geti eflt kunnáttu sína og hæfni óháð 

kyni. 

• Lögð er áhersla á jákvætt andrúmsloft, þar sem mannauðurinn er nýttur og öll framlög 

og allar hugmyndir njóta virðingar. 

 

Verklag: Þegar ráðið er í störf í leikskólanum skal unnið að því að jafna hlut kynjanna. Skal 

meginreglan vera sú að standi valið á milli jafnhæfra umsækjenda af gagnstæðu kyni skal sá 

ráðinn sem er af því kyni sem er í minnihluta í starfsmannahópnum. Vísað er til verklagsreglna 

Akureyrarbæjar vegna ráðninga stjórnenda og annars starfsfólks m.t.t. kynjasjónarmiða um 

nánari leiðbeiningar.  

 

Ábyrgð: Skólastjóri og aðstoðarskólastjór 
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Nemendur 

• Leikefni og viðfangsefni skulu ekki mismuna kynjunum.  

• Kennsluhættir skulu vera fjölbreyttir. 

• Markvisst skal unnið gegn stöðluðum kynímyndum stúlkna og drengja. 

• Nemendur skulu hljóta fræðslu um jafnréttismál til að búa þá undir jafna þátttöku í 

samfélaginu. 

 

Verkefni: Við innkaup og mótun kennsluefnis skal gæta þess að mismuna ekki nemendum.  

 

Ábyrgð: Skólastjórnendur 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Foreldrar 

• Litið er á feður og mæður sem jafngild í foreldrasamstarfinu. 

• Beina skal samskiptum og orðum jafnt til feðra og mæðra þegar um sameiginlegt 

forræði barns er að ræða, hvort sem foreldrar eru í sambúð eða ekki.  

 

Verkefni: Stuðlað skal að því að jafnvægi sé í samskiptum við foreldra barnanna. Öll bréf sem 

fara til foreldra skulu stíluð á báða foreldra og hafa skal samband jafnt við báða foreldra þegar 

þarf að ræða málefni barna t.d. vegna veikinda þeirra, foreldrasamtala o.fl. Um samskipti við 

foreldri sem ekki fer með forsjá barns fer eftir lögum hverju sinni.  

 

Ábyrgð: Skólastjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn skóla. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Kynferðisleg/kynbundin áreitni og einelti 

Kynferðisleg áreitni, kynbundið áreiti og einelti líðst ekki í Tröllaborgum 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 trúnaðarmanns, viðkomandi deildarstjóra, skólastjóra eða skóladeildar 

Akureyrarbæjar.  

 

Kynferðislegt áreiti sbr. lög um jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla nr. 

10/2008,2.gr. 

„Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi kynferðisleg hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á 

sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn 

að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik 

getur talist kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt“ 

 

 

 Kynbundin áreitni sbr. lög um jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla 

nr. 10/2008,2.gr. 

„Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, 

er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt 

fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, 

orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það er alvarlegt“.  
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Í Reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnustað nr. 1000/2004 er einelti skilgreint á 

eftirfarandi hátt: 

„Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin 

að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem 

hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir. Hér 

er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli 

stjórnanda og starfsmanns eða tveggja eða fleiri starfsmanna enda leiði slíkur 

skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan.“ 

 

Verði einhver fyrir slíkri framkomu hefur sá hinn sami rétt til að tilkynna háttsemina til 

trúnaðarmanns, deildarstjóra, skólastjóra, skóladeildar Akureyrarbæjar eða starfsmannastjóra 

Akureyrarbæjar og munu þeir aðilar aðstoða þolandann við að leita réttar síns og sinna úrlausn 

málsins í samvinnu við þolanda, geranda/gerendur og sérfróða aðila ef þurfa þykir. 

 

 

Verkefni: Stjórnendur, kennarar og aðrir starfmenn skóla fái reglulega fræðslu um 

kynferðislega/kynbundna áreitni og einelti. 

 

 

Ábyrgð: Skólastjórnendur. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Forvarnir 
 

Í upphafi skólagöngu nemenda hefst forvarnarstarf gegn einelti, kynferðislegu og kynbundnu 

ofbeldi með opnum og jákvæðum samskiptum á milli heimilis og skóla. Samskipti nemenda 

innbyrðis og hvernig þeim er háttað skipar stórt hlutverk í forvarnarstarfi gegn einelti og 

ofbeldi. Öll áhersla á vináttu og vinatengsl er mikilvæg. Þá er áhersla leikskólans á lífleikni 

mikilvæg forvörn þar sem m.a. er unnið jákvæða sjálfsmynd nemanda þar sem nemandi með 

sterka sjálfsmynd er talinn vera betur í stakk búinn til að takast á við einelti, hvort heldur hann 

lendir í því sjálfur eða verða vitni að slíku. 

 

Hlutverk kennara og starfsmanna sem fyrirmyndar skiptir öllu máli, bæði hvað varðar viðhorf, 

framkomu og viðbrögð við einelti. Kennarar og aðrir starfsmenn skulu ávallt vera vakandi fyrir 

samskiptum nemenda því einelti byrjar oft í smáum og duldum atvikum sem geta vaxið ef ekki 

er brugðist fljótt við þeim. 

 

 

Verkefni: Stuðla skal að því að stjórnendur, kennarar og starfsmenn skóla fái reglulega fræðslu 

um mikilvægi forvarna. 

 

 

Ábyrgð: Skólastjórnendur.  

 

 

 


