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Inngangur 

Jafnréttisáætlun Víðivalla nær til barna og starfsmanna í leikskólanum. 

Á Víðivöllum starfa tæplega 50 starfsmenn og um 120 börn.  Jafnréttisáætlun er unnin á grundvelli 

laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008.  Leikskólastjóri ásamt stjórnendateymi 

skólans ber ábyrgð á að áætlunin sé uppfærð á þriggja ára fresti og að hún sé virk og starfsfólk nýti sér 

hana í starfi sínu. Jafnréttisáætlunin er birt á vefsíðu skólans. 

Í Jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar 1. febrúar 2017 segir meðal annars eftirfarandi  

„Jafnréttis- og mannréttindastefna Hafnarfjarðarbæjar miðar að því að allar manneskjur fái notið 

mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, 

kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu.“ 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008 eru höfð til hliðsjónar í starfi Víðivalla 

og starfsmannastefna er í samræmi við eftirfarandi lagagreinar; 

18. gr. 

„Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan 

fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf“. 

„Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa 25 eða fleiri starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skulu setja sér 

jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Skal þar m.a. sérstaklega 

kveðið á um markmið og gerð áætlun um hvernig þeim skuli náð til að tryggja starfsmönnum þau 

réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. Jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu 

skal endurskoða á þriggja ára fresti“. 

19. gr. Launajafnrétti 

„Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara 

fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  

Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt 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 þeir kjósa svo“. 

20. gr. Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun. 

„Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum.  

Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar njóti sömu 

möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru 

til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf“. 

21. gr. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs. 

„Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma 

starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því 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“.  

22. gr. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni 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 áreitni 

eða kynferðislegri áreitni] 1) á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.  

Ef yfirmaður er kærður vegna [ætlaðs kynbundins ofbeldis, ætlaðrar kynbundinnar áreitni eða ætlaðrar 

kynferðislegrar áreitni] 1) verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði 

kæranda á meðan meðferð málsins stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir“.  

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. 

 

Skilgreining hugtaka sem koma fyrir í jafnréttisáætlun Víðivalla 

Kyn (e. sex): Líffræðilegir meðfædd kyneinkenni sem sem gera manneskjur karlkyns eða kvenkyns 

s.s. eggjastokkar og eistu. Einnig eru til einstaklilngar sem hafa meðfæddan breytileika á líffræðilegum 

kyneinkennum sem samræmist ekki væntingum samfélagsins um það sem sé „eðlilegt“ og eru þá 

intersex (sótt af vef Jafnréttisstofu jafnretti.is 14.05.2019).   

Kynvitund: Kynvitund segir til um hvernig við viljum lifa og vera í okkar kyni. Kynvitund hefur ekki 

með kynfæri, líffræði eða útlit að gera, heldur upplifun okkar af eigin kyni. Sumt fólk fer í aðgerðir 

eða tekur inn hormón til að breyta líkama sínum og útliti og þannig samræma það við kynvitund sína. 

Annað fólk vill ekki fara í slíkar aðgerðir. 

Sís/Sís-kynjun: Fólk sem býr yfir kynvitund og/eða kyneinkennum sem samræmast kyninu sem því 

var úthlutað við fæðingu (er hvorki trans né intersex). 

Trans kona: Kona sem var úthlutað karlkyni við fæðingu. 

Trans karl: Karl sem var úthlutað kvenkyni við fæðingu. 

Kynsegin: Manneskja sem skilgreinir sig utan kynjatvíhyggjunnar (karl eða kona). 

Kynleiðrétting: Ferli sem sumt trans fólk fer í gegnum til að samræma líkama sinn og kynvitund. 

Trans: Regnhlífarheiti yfir fólk sem fer út fyrir það sem er talið hefðbundið kyn, þar undir eru trans 

karlar og trans konur, fólk sem fer í aðgerðir, fólk sem vill ekki aðgerðir, fólk sem vill hvorki 

skilgreina sig sem konu né karl, eða vill blöndu af báðu (sótt á vefsíðunni reykjavik.is/hinsegin-

hugtokin, 14.05. 2019). 

Kynhneigð; Segir til um það hverjum fólk getur orðið skotið í, ástfangið af og laðast að. Kynhneigð 

getur verið allskonar, hún getur tekið breytingum og er mismunandi hjá hverjum og einum 

(reykjavik.is/hinsegin-hugtokin). 

Gagnkynhneigð: Að laðast að manneskjum af öðru kyni. 

Samkynhneigð: Að laðast að manneskjum af sama kyni. 

Tvíkynhneigð: Að laðast að tveimur kynjum. 

Pankynhneigð (e. Pansexual): Að laðast að fólki óháð þeirra kyni (t.d. konum, körlum og fólki sem 

skilgreinir sig á annan hátt). 

Asexúsal (e. Asexual): Að laðast lítið eða ekki að öðru fólki (sótt á vefsíðunni reykjavik.is/hinsegin-

hugtokin, 14.05. 2019). 



Kynbundið ofbeldi: Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs 

eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða 

handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi (sótt á vefsíðu 

Jafnréttisstofu, jafnretti.is 14.05.2019). 

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru 

ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi (sótt á vefsíðu 

Jafnréttisstofu, jafnretti.is 14.05.2019). 

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til 

ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið 

orðbundin, táknræn og/eða líkamleg (sótt á vefsíðu Jafnréttisstofu, jafnretti.is 14.05.2019). 

Fötlun; Hugtakið er í stöðugri þróun og því ólíklegt að nokkurn tíma muni liggja fyrir endanleg 

skilgreining á því (sótt af Vísindavefnum, 14.05.2019. Höfundur Ragnheiður Kristjánsdóttir) 

 

Aðgerðaráætlun - Nemendur 

Nemendur á Víðivöllum koma úr fjölbreytilegum aðstæðum og menningarheimum, ásamt því að 

árlega er fjöldi barna á Víðivöllum sem eru með skilgreind þroskafrávik og fatlanir.  Þessi blandaði 

nemendahópur krefst fjölbreytilegra starfsaðferða sem jafna hlut barna óháð t.d. aldri, kyni, 

kyntjáningu, uppruna, móðurmáls, heilsufars eða þroska. 

Leikur, bækur og leikefni 

Markmið: Að bækur og leikefni stuðli að uppbroti á stöðluðum ímyndum kynja og að leikefni 

barnanna stuðli að fjölbreytilegum leik sem hvetur þau til að æfa sig í mörgum mismunandi 

hlutverkum, óháð kyni eða annarrar stöðu. 

Aðgerð: Að kennarar fari í gegnum það efni sem til er í leikskólanum og miði val sitt við viðurkennd 

jafnréttissjónarmið og stuðli þannig að víðsýni og auki færni barnanna við að takast á við fjölbreytilegt 

orðfæri og hlutverk. Bækur og annað kennsluefni sem sýnir úreld viðhorf og eða myndir skal taka úr 

umferð. 

Ábyrgð: Stjórnendateymi leikskólans 

Tímarammi: Unnið er jafnt og þétt að þessu markmiði en endurskoðað árlega að vori. 

Skólastarf 

Markmið: Að kennsluhættir séu með þeim hætti að börn fái fræðslu, umönnun og tækifæri sem stuðla 

að jafnri þátttöku kynjanna í samfélaginu, bæði í atvinnu- og einkalífi. 

Aðgerð: Að starfsmenn fræðist og viðhafi orðræðu sem mismunar ekki börnum eftir kyni. Að kennarar 

gæti þess að námsgögn ýti ekki undir staðalmyndir kynjanna. Við námsefnisval skal þess gætt að þar 

birtist ekki fordómar né að nokkri leiti skuli hallað á minnihlutahópa samfélagsins. 

Ábyrgð: Stjórnendateymi skólans. 

Tímarammi: Aðgæsla við innkaup leik- og námsefnis hverju sinni, sem og regluleg endurskoðun þess 

leikefnis, námsefnis og bóka sem til eru í leikskólanum. 

 



Aðstæður til leiks og náms 

Markmið: Að öll börn á Víðivöllum njóti sín og geti tekið þátt í leik og starfi bæði úti og inni. 

Aðgerð: Að haga aðstæðum innandyra og utan þannig að aðgengi sé ávallt gott og umhverfi öruggt 

fyrir alla, óháð getu. 

Ábyrgð: Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar. 

Tímarammi: Endurskoðað árlega. 

Samstarf við foreldra 

Markmið: Að skólinn einsetji sér að gera engu kyni hærra undir höfði en öðru  

Aðgerð: Að starfólk hafi jafn mikil samskipti við foreldra barnanna, óháð kyni eða kyntjáningu þeirra 

og hvetji foreldra til jafnrar aðkomu að skólastarfinu, hvort sem um er að ræða viðburði á vegum 

skólans eða þátttöku í nefndum og ráðum innan skólans. 

Ábyrgð: Stjórnendateymi leikskólans. 

Tímarammi: Unnið skal að markmiðum jafnt og þétt yfir skólaárið og endurmetið að vori árlega. 

 

Aðgerðaráætlun - Starfsfólk 

Starfsfólk skal þekkja einkenni kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofbeldis og hvernig ber að 

bregðast við grun eða vissu um slíkt meðal nemenda eða starfsmanna skólans og er það á ábyrgð 

leikskólastjóra að slík fræðsla fari fram. 

Starfsmenn Víðivalla hafa undanfarna mánuði unnið að samskiptasáttmála.  Samskiptasáttmálinn var 

unninn í hópum þar sem allir starfsmenn tóku þátt og sameinuðust um þá þætti sem eiga að einkenna 

samskipti okkar.  Tilgangur sáttmálans er að tryggja að allir starfsmenn eigi sér rödd og að gagnkvæm 

virðing ríki í samskiptum okkar.  Þannig má vinna gegn þeim stöðumun sem getur verið á milli þeirra 

sem eru með íslensku sem móðurmál og annarra, sem og þeirra sem hafa alist upp með 

menningarlegan eða trúarlegan bakgrunn sem er ólíkur því sem oftast gerist á íslandi. 

Auglýsingar vegna lausra starfa og ráðningar: Þegar auglýst eru laus störf í skólanum eru öll kyn 

hvött til að sækja um og skólinn vinnur í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008 sem og jafnréttis- og mannréttindastefnu Hafnarfjarðarbæjar. Ráðningar starfsmanna 

eru unnar í samræmi við verklagsreglur Hafnarfjarðarbæjar um ráðningar með tilliti til 

jafnréttissjónarmiða. 

Markmið: Að jafna hlut kynja í starfsmannahópnum og að verkaskipting sé óháð kyni. 

Aðgerð: Þegar auglýst er eftir starfsfólki verður orðalag auglýsingarinnar ekki bundið við kyn, en 

hvetja skal það kyn sem er í minnihluta starfsmannahópsins til að sækja um starfið. Í árlegum 

starfsmannasamtölum verði starfsmenn inntir eftir því hvort verkaskipting eða hlutverk séu kynbundin. 

Ábyrgð: Leikskólastjóri og mannauðsteymi Hafnarfjarðarbæjar. 

Tímarammi:  Ávallt þegar auglýst er eftir starfsfólki. 

Launakjör 

Markmið: Samkvæmt jafnlaunastefnu Hafnarfjarðarbæjar eru allar launaákvarðanir gegnsæjar og 

málefnalegar og sömu laun séu greidd fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  

Aðgerðir: Laun skulu greidd samkvæmt kjarasamningum. 



Ábyrgð: Skólastjóri, launafulltrúi og mannauðsstjóri Hafnarfjarðarbæjar. 

Tímarammi: Endurmetið að vori árlega. 

Störf, starfsaðstæður og símenntun: 

Markmið: Starfsmenn skulu njóta jafnra tækifæra til endurmenntunar og hafa jöfn áhrif á bættan 

aðbúnað í skólastarfinu.  Verkefnum og kröfur til starfsmanna skulu vera óháðar kyni. Allir starfsmenn 

séu í virkri þekkingarleit og tryggt sé að allir standi jafnfætis gagnvart því að sækja sér endurmenntun, 

óháð stöðu starfsmannsins á vinnustaðnum, kyni, aldri, uppruna og annarra þátta sem geta haft áhrif á 

starfsaðstæður.  

Aðgerðir: Starfsmenn fá fræðslu um jafnréttismál og mikilvægi þess að vinna gegn hefðbundnum 

staðalímyndum. 

Ábyrgð: Stjórnendateymi leikskólans 

Tímarammi: Jafnréttisfræðsla fer fram árlega. 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Markmið: Að starfsmenn óháð kyni geti samræmt skyldur sínar og ábyrgð gagnvart vinnustað og 

samþætt það fjölskyldulífi sínu s.s. að vera fjarverandi vegna veikra barna.  Eins er mikið lagt uppúr 

því að starfsmenn geti haft sveigjanlegan vinnutíma þar sem því verður komið við. 

Aðgerðir: Unnið er í samræmi við gildandi kjarasamninga og öll kyn hvött til að nýta sér réttindi sín 

t.d. hvað varðar foreldraorlof og frítökurétt vegna veikinda barna. 

Ábyrgð: Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

Tímarammi: Við ráðningar og árleg starfsmannasamtöl. 

Fötlun: Víðivellir eru þáttakendur í verkefni Vinnumálastofnunar með atvinnu með stuðningi fyrir 

fatlaða einstaklinga. Í leikskólanum starfa tveir einstaklingar með fötlun, annar í eldhúsi skólans og 

hinn sem leiðbeinandi í barnastarfi. 

Markmið: Að leikskólinn bjóði ávallt uppá atvinnuþátttöku fatlaðra. 

Aðgerðir: Að leikskólastjóri sé í samvinnu við Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðarbæjar og 

Vinnumálastofnun til að bjóða uppá atvinnuþáttöku fatlaðra á almennum vinnumarkaði. 

Ábyrgð: Leikskólastjóri 

Tímarammi: Enginn tímarammi en miðað er við að einn til tveir fatlaðir einstaklingar séu við störf á 

Víðivöllum á hverjum tíma. 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 

Markmið: Koma í veg fyrir að kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðisleg áreitni eigi sér 

stað innan leikskólans og að vinnustaðurinn sé ávallt öruggur fyrir börn og fullorðna sem þarf starfa og 

dvelja.  

Aðgerðir: Starfsfólk fær fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni og 

fræðist um hvaða viðbrögð eru viðhöft verði starfsmaður áskynja um slíkt inni á vinnustaðnum. 

Ábyrgð: Stjórnendateymi leikskólans. 

 



Tímarammi: Annað hvert ár framkvæmir Hafnarfjarðarbær könnun meðal starfsmanna og þar er meðal 

annars skoðuð staða kynjanna með tilliti til jafnréttis og hvort starfmaður hafi upplifað ofbeldi eða 

áreitni á vinnustaðnum.  Eins er spurt hvort starfmaður hafi orðið var við ofbeldi eða áreitni í garð 

annarra starfsmanna. 

Að hausti er farið yfir jafnréttisáætlun Víðivalla með öllum starfsmannahópnum. 

 

Endurmat jafnréttisáætlunar Víðivalla fer fram á þriggja ára fresti, næst árið 2022. 
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