
   

Áætlun um jafnrétti og mannréttindi 

Í Suðurhlíðarskóla stefnum við að því að stuðla að jafnrétti í víðum skilningi meðal 
nemenda, foreldra og starfsfólks skólans. 

Að stuðla að jafnrétti og mannréttindum meðal nemenda, foreldra og starfsfólks 
skólans er hluti af stefnu Suðurhlíðarskóla. Hver einstaklingur, nemandi, foreldri eða 
starfsmaður, verði metinn að verðleikum og sýni öllum virðingu í samskiptum. Við 
samþykkjum ekki mismunun, í hvaða formi sem hún birtist. Í Suðurhlíðarskóla viljum 
við tryggja hverjum og einum viðfangsefni og menntun við hæfi. Við leggjum áherslu 
á virðingu, vináttu og jafnrétti í skólastarfi og skólasamfélaginu. 
Jafnréttisáætlun Suðurhlíðarskóla byggir á jafnræðisreglunni og 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.   

Til þess að jafnréttisáætlun skólans beri árangur, þá er leitast við eftirfarandi í öllu 
starfi skólans:  

 að hafa sem jafnast hlutfall stúlkna og drengja í náms- og valhópum 
 að hafa kynjahlutfall meðal starfsfólks eins jafnt og kostur er 
 að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta 
 að vinna markvisst gegn stöðluðum kynímyndum stúlkna og drengja 
 að vinna markvisst gegn hvers kyns fordómum 
 einelti og kynferðisleg áreitni er ekki liðin 
 óheimilt er að mismuna nemendum og starfsfólki vegna fötlunar 
 óheimilt er að mismuna nemendum og starfsfólki vegna kyns og kynhneigðar 
 kennarar eru hvattir til að gæta að jafnrétti við val á námsefni 

 

Nemendur og kynjahlutfall 

Suðurhlíðarskóli er fámennur skóli og þó að jöfn skipting kynja í bekkjardeildum sé 
æskileg, þá höfum við takmarkaða möguleika á að stjórna því. Við viljum kynskipta 
hópum þar sem það getur þjónað jafnréttishugsun. Í öllu starfi er þó haft að markmiði 
að draga úr ríkjandi kynímyndum í námsvali, sérstaklega þegar um valgreinar er að 
ræða.  

 

Námsmat 

Þegar kemur að námsmati viljum við skoða námslega stöðu nemendahópa með tilliti 
til dreifingar einkunna eftir kyni. Fámenni skólans gerir okkur þó erfitt fyrir að taka 
mikið mark á því tölfræðilega en gott þykir að fylgjast með þessu og við námsmat í 
lok skólaárs ræða kennarar þetta sérstaklega með skiptingu milli kynja í huga. Í því 
sambandi er mikilvægt að kennsluhættir og námsefni séu í sífelldri endurskoðun með 
tilliti til ólíkra þarfa kynjanna.  



   

Félagsstarf nemenda 

Við kosningar í nemendaráð skulu umsjónarmenn hafa jafnrétti kynjanna að 
leiðarljósi þannig að bæði kynin taki jafnan þátt ef mögulegt er. Við leggjum áherslu á 
jafna þátttöku kynjanna við hvers kyns viðburði þar sem nemendur koma fram eða 
taka þátt fyrir hönd skólans.  

 

Jafnréttisfræðsla 

Nemendur skulu fá fræðslu um jafnrétti kynjanna. Í þeirri fræðslu skal leggja jafna 
áherslu á styrkleika, skyldur og réttindi beggja kynja. 
Skólanum ber að fræða nemendur sína um jafnréttismál. Fræðslunni má skipta í 
beina og óbeina fræðslu; á beinan hátt þar sem verkefni sem varða kynin eru unnin 
og á óbeinan hátt þar sem jafnrétti er samþætt inn í allt starf skólans. 
Jafnréttisfræðsla í skólum hefur lengi verið lögbundin í lögum um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla.   

 

Kynning 

Kynning á jafnréttisáætlun á að fara fram að hausti: fyrir kennara á starfsdögum, fyrir 
foreldra á kynningarfundum og fyrir nemendur á skólatíma. Jafnréttisáætlunina má 
finna á heimasíðu skólans og hún er hluti af skólanámskrá.  

Telji nemandi, foreldri eða starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Suðurhlíðarskóla skal 
hann leita til umsjónarkennara eða skólastjóra og í sameiningu finnum við hverju 
máli farveg. 

 


