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Jafnréttisstefna og aðgerðaráætlun 2014-2018 
 

Leikskólinn Hlíð 

Leikskólinn rekinn af Mosfellsbæ. Hann hefur verið starfræktur frá 21. september 1985.  Í 

leikskólanum í dag eru tæplega 100 börn á aldrinum 2 – 6 ára.  Börnin eru 6 og 8 tíma vistun. 

Starfsmenn eru u.þ.b. 25 í mismiklu stöðuhlutfalli. 

Inngangur 

Jafnréttisstefnan byggir á heildarstefnu Mosfellsbæjar sem samþykkt var 2008. Stefnan byggir á 

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

kvenna og karla í sveitarfélögum sem undirritaður var 2008. Í stefnunni kemur fram að allir 

einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð 

kynferði. Gildi sveitarfélagsins virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja koma fram í stefnunni. 

Jafnréttisfulltrúi Mosfellsbæjar er leikskólanum til ráðgjafar í jafnréttismálum. 

Markmið með jafnréttisáætluninni 

Jöfn staða kvenna og karla er grundvallarréttur. Kynja- og jafnréttissjónarmið skal hafa að leiðarljósi 

við stefnumótun. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika og njóta atorku og þroska hæfileika 

sína óháð kynferði.  Með því að setja sér mælanleg markmið og raunhæfar leiðir í árlegri starfsáætlun 

leikskólans mun framkvæmd  jafnréttisstefnunnar verða sýnilegri og hvatning fyrir starfsfólk að fylgja 

eftir og um leið hvatning til að efla jafnrétti á vinnustað í verki, að vinna eftir áætluninni. Um leið mun 

leikskólinn skoða og ef þarf endurskilgreina hefðbundin hlutverk kynjanna. Við hvetjum bæði karla og 

konur til að sækja um laus störf og skulu þeim greidd jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf skv. 19 og 20. 

gr. Jafnréttislaga. Kjörin taka mið af kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga.  Mosfellsbær ræður 

ekki einstaklinga til starfa í leikskóla ef viðkomandi er á sakakrá skv. 22.-24 gr. almennra 

hegningarlaga er tekur til kynferðisbrota, ofbeldisverka og brota vegna ávana og fíkniefna (sjá nánar í 

Jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar).  

Hugmynda- og aðferðarfræði 

Jafnréttisstefna leikskólans tekur mið af samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða  

(e. gender mainstreaming) við alla ákvörðunartöku innan leikskólans, skipulag náms og 

framsetningu kennsluefnis, með því er viðurkennt að ákvarðanir geta haft mismunandi áhrif á 

konur og karla (stúlkur og drengi) vegna þess að líf þeirra og reynsla er ólík. Gæta þarf 

kynjasjónarmiða við allar ákvarðanatökur. Markmið jafnréttismenntunnar leikskólans er að öll 

börnin eigi jöfn tækifæri til að þroskast, fái tækifæri til að rækta og efla hæfileika sína á eigin 

forsendum óháð öðrum þáttum. Við viljum að samskipti milli allra er koma að leikskólanum 

byggist á virðingu. Markmið okkar er að allir geti ræktað hæfileika sína óháð kyni, uppruna, 

trúarbrögðum og öðru sem greinir fólk að. Mikilvægt er að börnin fái jöfn tækifæri, að þau 

læri jafnrétti og til jafnræðis. Það gerum við m.a. með því að vinna með drengi og stúlkum 

saman, sömu gildi fyrir alla. Við ræðum við börnin t.d. með því að ræða um störf foreldra og 

um sögupersónur sem börnin þekkja. Með því að vera virk í samræðum barnanna m.a. um 

kynjahlutverkin getum við víkkað sjóndeildarhring þeirra og horft á hlutina frá fleiri 

sjónarhornum og skapað skemmtilegar umræður um kynjahlutverkin. Skipulag innan 

leikskólans er m.a. unnið þannig að gerðar eru ráðstafanir til að koma í veg fyrir að börn og 

starfsfólk verði fyrir kynbundnu ofbeldi eða kynferðislegri áreitni skv. 22. gr. jafnréttislaga. 
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Samfélag og þjónusta 

Þess skal gætt að allir foreldrar óháð kyni, þjóðfélagsstöðu, þjóðerni, litarhætti, móðurmáli og 

forræði barna hafi jafnan aðgang að upplýsingum um barn sitt. 

 

Starfsmannamál 

Í auglýsingu um laus störf skal koma fram hvatning þess efnis að konur jafnt og karlar sæki 

um starfið. Umsækjandi af því kyni sem er í minnihluta í viðkomandi starfi skal ganga fyrir 

við ráðningu þegar umsækjendur eru jafnhæfir. Við úthlutun verkefna, tilfærslur í störfum og 

uppsagnir skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað er varðar kjör og starfsaðstæður. Það 

telst þó ekki mismunun að taka sérstakt tillit til kvenna vegna þungunar og fæðingar. 

Tryggt verði að bæði kynin njóti jafnra tækifæra til endurmenntunar og starfsþjálfunar, sækja 

námskeið og ráðstefnur sem haldnar eru til að auka hæfni í starfi. Tryggt verði að 

jafnréttismál verði fléttuð inn í starfsmannastefnu leikskólans. 

 

Fræðsla og ráðgjöf 

Jafnréttisfulltrúi Mosfellsbæjar er leikskólanum til ráðgjafar í jafnréttismálum. 

Starfsfólki skal veita fræðslu um jafnréttismál.  

Í leikskólanum ber að vinna að því að afmá staðalímyndanir og hvetja börnin til að nýta 

hæfileika sína til fulls án tillits til kynferðis. Lögð skal áhersla á að kennarar undirbúi 

nemendur af báðum kynjum undir þátttöku í jafnréttis- og lýðræðisþjóðfélagi. 

 

Aðgerðarlisti 

Jafnréttisstefnan og framkvæmd hennar er hluti af árlegri starfsáætlun og 

endurmenntunaráætlun leikskólans þar sem sett eru mælanleg markmið og raunhæfar leiðir.  

Við vinnslu starfs- og launaáætlana skal þess gætt að konur og karlar njóti að öllu leyti 

sambærilegra kjara og starfsaðstæðna. Það telst þó ekki mismunun að taka sérstakt tillit til 

kvenna vegna þungunar og fæðingar.  Innra mat tekur stöðuna um hvað er gert og hvað betur 

má fara í innra starfi leikskólans sem og starfsmannasamtöl.  Vinnustaðagreining 

Mosfellsbæjar tekur til þess sem betur má fara í mannauðsstefnu leikskólans.  Foreldrakönnun 

er gerð annað hvert ár en hún gefur m.a. til kynna hve vel tekst til að halda markmiðum 

Aðalnámskrár leikskóla. Til að halda jafnvægi milli einkalífs og starfs er reynt að koma til 

móts við óskir starfsfólks, kvenna og karla, um sveigjanleika í starfi þar sem þess er kostur. Í 

starfi með börnum er unnið eftir Aðalnámskrá leikskóla en þar eru sett fram markmið tengd 

jafnréttismálum og eru þau höfð að leiðarljósi. 

Telji starfsmenn að á þeim sé brotið samkvæmt þessari áætlun og að ekki hafi fundist lausn 

innan skólans getur viðkomandi leitað til jafnréttisfulltrúa Mosfellsbæjar.   

 

Kynning á jafnréttisstefnunni 

Jafnréttisstefna leikskólans skal kynnt öllum starfsmönnum og. foreldrum í leikskólanum. 

Jafnréttisáætlunin skal vera aðgengileg á vef leikskólans. 

 

Endurskoðun 

Jafnréttisstefnan verði endurskoðuð fjórða hvert ár. 
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Markmið Aðgerð Ábyrgð Árangurs 

mælikvarði/ 

tímarammi 

Jafnréttismenntun og 

fræðsla - að öll börnin 

eigi jöfn tækifæri til 

að þroskast, rækta og 

efla hæfileika sína. 

Taka tillit til allra – 

þarfir og þjónusta.  

Í daglegri vinnu með 

börnunum. 

Einstaklingsnámskrám. 

Fyrirlestrar –og önnur 

fræðsla fyrir 

starfsmenn m.a. á 

starfsmannafundum -

með kynningu á 

námskrá leikskólans og 

áætlunum.  

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri, 

deildarstjórar, 

umsjónarmaður 

sérkennslu og 

matráður. 

Auk samvinnu við 

sérfræðinga hjá  

skólaskrifstofu 

Mosfellsbæjar 

Athuganir, 

foreldrakannanir og 

viðtöl.  

 

Allt skólaárið 

Aðstaða og aðbúnaður 

allra barnanna í 

leikskólanum verði 

eins góð og mögulegt 

er. 

Reglulegt eftirlit með 

leikföngum, áhöldum 

leiktækjum, húsnæði 

og garði. 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri, 

og deildarstjórar,  

Innra- og ytra eftirlit.  

 

Allt skólaárið 

Unnið skal gegn 

kynbundnu ofbeldi – 

fullorðins-barns og 

milli  

fullorðins-fullorðins. 

Hreint sakarvottorð, 

fræðsla, forvarnir og 

viðbrögð.  

Starfsmannastefna 

Mosfellsbæjar 

Leikskólastjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri 

í samráði og samvinnu 

við mannauðsstjóra og 

ráðgjafarteymi á 

vegum Mosfellsbæjar. 

Viðhorfskannanir, 

samtöl og fjöldi 

tilkynninga. 

 

Allt skólaárið 

Starfsmannamál – 

jafna kynjahlutföll og 

starfsaðstæður. 

Fjölskylduvænn 

vinnustaður. 

Hvetja í auglýsingum 

jafnt konur sem og 

karla til að sækja um 

laus störf. Huga að 

aðbúnaði með tilliti til 

kynjanna.  

Veita svigrúm til 

sveigjanlegs vinnutíma 

og aðstæðna er upp 

koma skv. 21. grein 

jafnréttislaga. 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri 

og deildarstjórar. 

Að fjölga karlmönnum 

í starfsmannahópnum. 

Starfsánægja - samtöl, 

kannanir. 

Sveigjanlegur 

vinnutími og koma til 

móts við aðstæður er 

upp kunna að koma. 

 

Allt skólaárið 

Að foreldra, óháð kyni, 

tungumáli og forræði, 

hafi jafnan aðgang að 

upplýsingum frá 

leikskólanum 

Fræðsla til starfsmanna 

og hvatning til að 

tryggja rétt beggja 

foreldra m.a. með 

túlkaþjónustu. 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri, 

deildarstjórar og 

umsjónarmaður 

sérkennslu. 

Foreldrakannanir, 

foreldrasamtöl. 

 

Allt skólaárið 

Að jafnt hlutfall 

kynjanna verði sem 

jafnast í foreldraráði og 

stjórn foreldrafélags 

leikskólans 

Fjölga karlmönnum í 

stjórn m.a. með 

hvatningu til þeirra 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri 

og stjórnarmenn 

foreldrafélags og 

foreldraráðs. 

Jafnt kynjahlutfall, 

ekki minna en 40% 

þegar um fleirir en 3 

fulltrúa er að ræða. 

 

Í upphafi skólaárs. 

         Jóhanna S. Hermannsdóttir, leikskólastjóri  

og Ása Jakobsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri 


