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Inngangur 
Leikskólinn Glaðheimar starfar eftir jafnréttisáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar sem ber yfirskriftina;  

Áætlun Bolungarvíkurkaupstaðar um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla ásamt 

aðgerðaráætlun sem samþykkt var árið 2012. 

Samkvæmt 9.grein áætlunar Bolungarvíkurkaupstaðar ber fræðslu- og æskulýðsmálaráði 

kaupstaðarins að óska eftir frá leikskólanum Glaðheimum í maí ár hvert skýrslu þar sem gert er grein 

fyrir starfi skólans sem snýr að jafnrétti.  

9. gr. 

Leik- og grunnskóli 

Leik- og grunnskólar Bolungarvíkurkaupstaðar hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í starfi  
sínu. Í því skyni skulu skólarnir leggja áherslu á eftirfarandi: 

• Að námsefni mismuni ekki eftir kynjum 

• Að í náms- og starfsfræðslu verði lögð áhersla á að kynna báðum kynjum störf sem 

hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin kvenna- eða karlastörf.  

• Að sjálfstyrking verði sjálfsagður hluti námsins.  

• Að búa bæði kynin jafnt undir ábyrgð og skyldur fjölskyldu og atvinnulífs.  

• Að styrkja jákvæða kynímynd stúlkna og pilta og vinna gegn skaðlegum áhrifum  

klámvæðingar og kynferðislegrar áreitni. 

Aðgerðaráætlun 

Aðgerð Markmið Ábyrgðaraðili Tímarammi 

Leik- og grunnskóli skili 
árlega skýrslu þar sem 
gert er grein fyrir starfi 
skólanna sem snýr að 
jafnréttisáherslum. 

Að fylgjast með vinnu 
leikskólans í 
jafnréttismálum. Vera 
vakandi fyrir því sem 
betur má fara og vel er 
gert.  

Fræðslumála- og 
æskulýðsráð sér um að 
kalla eftir þeim 
gögnum sem þarf.  

Í maí ár hvert 

 

 

Leikskólinn starfar og leggur áherslu á jafnrétti með tilliti til 

• Jafnréttisáætlunar Bolungarvíkurkaupstaðar 

• Lögum um leikskóla nr. 90/2008 

• Lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008  

• Aðalnámskrá leikskóla  

• Skólanámskrá leikskólans Glaðheimar 
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Stefna Glaðheima 
Leikskólinn leggur áherslu á að barnið sýni virðingu, beri ábyrgð og sé traust. Stefna Glaðheima er að 

barnið læri í gegnum leikinn, verði virkt og skapandi í námi sínu og starfi. Barnið er hvatt til að 

rannsaka og læra af eigin reynslu. Í gegnum daglegt starf öðlast barnið lífsleikni þar sem leikurinn er 

aðal námstæki leikskólans.  

Markmið skólans eru eftirfarandi : 

➢ Að barnið, foreldrar og starfsfólk séu ánægð og líði vel í leikskólanum.  

➢ Að gott samstarf, traust og gagnkvæm virðing skapist milli heimilis og skóla. 

➢ Að starfsfólk sýni barninu virðingu, hlýju og ástúð í allri umgengni með faglegum og ábyrgum 

vinnubrögðum. 

➢ Að efla jákvæða sjálfsvitund, sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins þannig að það verði 

sjálfstæður einstaklingur.  

➢ Að bjóða upp á fjölbreytt skapandi nám sem efli alhliða þroska barnsins, veki með því forvitni 

og örvi hugmyndaflug þess.  

Leiðarljós Glaðheima 
Leiðarljós Glaðheima taka mið af þeim leiðarljósum sem koma fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og 

atriðum sem koma fram í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

Leiðarljósin eru eftirfarandi: 

➢ Berum virðingu fyrir okkur 

o Við leggjum áherslu á sjálfstæði og frumkvæði barnsins og að það taki ábyrgð á 

sjálfum sér í samskiptum við börn og fullorðna. Nýti sköpunarkraft sinn og gagnrýna 

hugsun.  

➢ Berum virðingu fyrir öðrum 

o Í nútíma samfélagi er nauðsynlegt að börn geri sér grein fyrir litrófi þess og 

fjölbreytileika. Börn eru hvött til að þróa með sér vinsemd og virðingu fyrir öðru fólki 

og bakgrunni þess. 

➢ Berum virðingu fyrir umhverfi og eigum 

o Börnin eru framtíðin, þau sem erfa jörðina og er því nauðsynlegt að efla virðingu 

þeirra fyrir náttúru og umhverfi sínu. Með vettvangsferðum, viðburðum og þátttöku í 

samfélaginu hefur leikskólinn áhrif á víðsýni barnanna.  

Með virðingu að leiðarljósi trúum við því að í Glaðheimum sköpum við heildstæða og sjálfbæra 

einstaklinga.  
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Daglegt starf í leikskólanum  
Líkt og kemur fram í leiðarljósum leikskólans er þess gætt í skólastarfinu að allir hljóti jafna meðferð 

óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri námsgetu, aldri, kynhneigð, 

kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu. Í öllu skólastarfi þarf að gæta þess að jafnræði sé milli 

kynja til áhrifa og þátttöku í starfinu.  

Við viljum skila sterkum og sjálföruggum börnum út í samfélagið. Það gerum við meðal annars með 

því að kenna dygðir. Leikskólinn tók upp dygðakennslu árið 2006 þegar við keyptum kennslupakka 

„Lífsleikni í leikskóla“ sem er búið til af þrem leikskólum á Akureyri. Við kennum m.a. vinsemd, 

virðingu, samkennd, hjálpsemi, hugrekki og ábyrgð. Lífsleikikennsla er rauður þráður í gegnum starf 

leikskólans ásamt leiknum. Þetta hjálpar allt til þess að gera börnin meðal annars víðsýn. Víðsýni er 

okkar helsta vopn gegn fordómum og misrétti.  

Leikskólinn leggur sig fram um að velja leikefni sem er opið og höfði til allra óháð kyni og kynþætti. 

Hvorki í leik né starfi er nemendum mismunað eftir kyni. Dúkkur, bílar og ýmis önnur leikföng sem má 

skilgreina eftir kynjum eru fyrir hendi í leikskólanum starfsfólk leikskólans hvetur bæði stelpur og 

stráka að leika sér með þau. Leikskólinn vill bjóða uppá opinn efnivið í leik og hefur leikskólinn til að 

mynda verið í mörg ár með fjölbreytt úrval kubba; Einingakubba, Hollow kubbar, Numikon kubbar. 

Við lítum svo á að kubbarnir hafa stórt kennslufræðilegt gildi í skólastarfinu þar sem þeir þjálfa meðal 

annars stærðfærði, rökhugsun, félagsfærni og þá sérstaklega samskipti.   

Við notumst þó nokkuð við Fafú sem og búninga sem leikskólanum hefur verið gefið. Fafú er opin 

búningalína þar sem er hægt að leika prinsessur, prinsa, dreka, froska, konur og karla. Allt eftir því 

hvað hugmyndaflugið er mikið og hvar áhugasvið barnsins er. Barnið getur sett búningana saman á 

ýmsa vegu, verið í einni flík eða mörgum saman. Búningarnir eru jafn vinsælir hjá kynjunum og virðist 

kynbundnir búningar ekki ráða för þegar börnin vilja klæðast þeim.  

Umrædd atriði sem ætlast er til að tekið sé tillit til 

19. grein, launajafnrétti 
Starfsfólki leikskólans er ekki mismunað í launum eftir kynjum í leikskólanum. Launakjör eru eftir 

samningum Kennarasambands Íslands og Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur.  Konum og 

körlum stendur jafnt til boða möguleg yfirvinna og aðrar sértekjur eftir því sem við á. Í dag starfa 

einungis kvennfólk við leikskólann.  

20. grein, Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 
Þegar auglýst er eftir starfsfólki í leikskólann er ávallt nefnt að starfið henti jafnt körlum sem konum 

líkt og talað er um í 6. grein jafnréttisáætlunar Bolungarvíkurkaupstaðar. Í endurmenntunaráætlun 

Glaðheima segir að grunnur að endurmenntunaráætlun mótist í starfsmannastefnu sveitafélagsins og 

leikskólans. Allir starfsmenn, óháð kyni, geta sótt sér sí- eða endurmenntun í samræðmi við 

kjarasamninga og aðstæður skólans. Í leikskólanum eru um 4-5 starfsdagar á hverju skólaári sem 

skipulagðir eru með formlegri eða óformlegri endurmenntun.  Það er á ábyrgð skólastjórnenda að 

tryggja að konur og karlar njóti sömu möguleika til endur- og símnenntunar sem og starfsþjálfunar og 

til þess að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi.  
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21. grein, samræming fjölskyldu- og atvinnulífs  
Tekið er tillit til þessara þátta í 7. grein jafnréttisáætlunar Bolungarvíkurkaupstaðar. Unnið er í 

samræmi við ákvæði kjarasamninga þegar kemur til dæmis að frítökurétti vegna veikinda barna. 

Nauðsynlegar ráðstafanir eru gerðar til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur 

sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafarnir miðast að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á 

vinnu og vinnutíma. Skólastjórnendur telja mikilvægt að taka tillit til bæði fjölskylduaðstæðna 

starfsmanna og þarfa skólans þegar komið er til móts við þarfir starfsfólks.  

22.grein, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 
Leikskólinn fer eins og áður segir eftir jafnréttisáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar sem segir meðal 

annars í 8. grein um Kynbundna og kynferðislega áreitni að sé yfirmanni eða trúnaðarmanni gert 

viðvart um slíka hegðun ber viðkomandi, í samráði við forstöðumann eða aðra yfirmenn 

stjórnsýslunnar eftir atvikum, að tafarlaust binda endi á hana. Þolandi skal engan skaða bera af 

ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni. Alvarleg eða endurtekin áreitni varðar áminningu eða 

brottrekstur úr starfi.  

  Starfsfólk skóla er frætt um viðbrögð gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og eru í 

góðu samstarfi við Barnavernd Vestfjarða. Starfsfólk er vakandi fyrir því að börn geti orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun og er þetta reglulega rætt á fundum og í daglega lífinu í leikskólanum. Í 

skólastarfinu er miðað við það að starfsumhverfið sé þannig að tækifæri til áreitni séu takmörkuð og 

unnið sé þannig gegn kjöraðstæðum til áreitnni svo áhætta sé í lágmarki.  

 Við ráðningar nýrra starfsmanna við skólann eru sóttar upplýsingar í sakaskrá og eftirfylgni í 

kjölfar ráðninga.  

23.grein, menntun og skólastarf 
Líkt og fram hefur komið starfar leikskólinn eftir Aðalnámskrá leikskóla þar sem jafnrétti er eitt af 

lykilatriðum grunnþætti menntunar. Í skólastarfinu er lögð áhersla á að allir nemendur skuli hafa 

sömu tækifæri til þátttöku í skólastarfinu, leik og námi. Með dygðarkennslu sem áður hefur verið 

getið sem og markmiðum og leiðarljósum leikskólans er svo sannarlega lögð áhersla á að allt það nám 

sem fram fer í skólanum búið bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu. Eins og áður hefur 

komið fram leggur skólinn áherslu á fjölbreytta og skapandi kennsluhætti þar sem hver og einn 

einstaklingur fær að njóta sín.  

Skólinn leggur ríka áherslu á jákvæð samskipti heimilis og skóla og er lögð rík áhersla á að foreldrum 

sem og öðrum sem að nemendunum koma sé mætt á einn eða annan hátt á jafnréttisgrundvelli.   

Einelti og hvers kyns ofbeldi og áreitni er ekki liðið líkt og kemur fram meðal annars í Eineltisáætlun 

leikskólans.  

 

6.maí 2019, 

Guðbjörg Stefanía Hafþórsdóttir leikskólastjóri 

 


