
Jafnréttisáætlun Leikskólinn Hulduberg 
 
 

 

Markmiðið með jafnréttisstefnu skólans er að tryggja jafnrétti allra einstaklinga sem koma að 

skólanum, nemenda, starfsmanna og foreldra/forráðamanna. Í jafnréttisstefnunni er lögð 

áhersla á að horft sé til þarfa einstaklingsins og stuðlað að góðu jafnræði í hvívetna. 

 

Á Huldubergi eru um 140 börn og eru þau á aldrinum tveggja til fjögurra ára.  

Það eru um fjörutíu starfsmenn í 36.5% stöðugildum. 

Leikskólinn Hulduberg vinnur út frá gildum Mosfellsbæjar, jákvæðni – virðing – umhyggja – 
og framsækni. Skilgreining okkar á gildunum eiga að ná til þess að vel sé gætt að því að 
stuðla að jafnrétti og jafnræði í hvívetna á milli barna og barna. Barna og fullorðna og 
fullorðna og fullorðna.  
  
Jákvæðni : Við miðlum jákvæðni með jákvæðni. Notum hrós og hvatningu til að efla jákvæðni 
barna. Horft er til jákvæðrar hegðunar, við leiðum hjá okkur neikvæða hegðun. 
Virðing:  Við sýnum virðingu í orðum og gjörðum. Við virðum vináttutengsl barna og eflum 
þau.  Setjum skýr mörk og berum virðingu fyrir reglum.  Við berum virðingu fyrir líðan hvors 
annars. Umhyggja:  Við tökum tillit til þarfa einstaklingsins og erum meðvituð um mikilvægi 
umhyggju fyrir félagslegan og vitrænana þroska. Við sýnum börnum, foreldrum, 
samstarfsfólki og nærumhverfi umhyggju í orðum og gjörðum.  Við tileinkum okkur víðsýni og 
leitumst við að setja okkur í spor annarra. Við sýnum lifandi og lífvana náttúru umhyggju.  Við 
tökum á móti hvort öðru í byrjun dags með hlýju viðmóti og kveðjumst í lok dags með 
fallegum orðum og bros á vör. Framsækni:  Við leggjum áherslu á frumkvæði og 
fagmennsku, virkjum mannauð og erum vakandi fyrir því að tileinka okkur nýbreytni í 
leikskólastarfi.  
Leikskólakennarar  og starfsmenn vinna með sitt áhugasvið sem nýtist í starfi með 
börnunum. Við vinnum saman sem heild út frá markmiðum skólans. Við fylgjumst markvisst 
með nýjum stefnum og straumum hérlendis og erlendis. 

Aldursblöndun er á öllum deildum og er þess gætt að félagaval sé út frá aldri og kyni. 

Markmið með aldursblöndun er að eldri börnin hjálpa þeim yngri og taka það hlutverk að sér 

vera “lærimestari” og þar með eykst leiðtogahæfni, sjálfstraust og öryggi eldri barnanna. 

Vistmunafærni eldri barnanna eykst þegar þau deila þekkingu sinni til yngri barnanna. Yngri 

börnin öðlast miklu fyrr öryggi, traust og sjálfstraust þar sem þau fá strax stuðning og aðstoð 

frá eldri börnunum. Einnig komast yngri börnin í kynni við börn sem eiga jákvæða félagslega, 

tilfinningalega, líkamlega og vitsmunalega hegðun. Yngri börnin græða á því að í hópum eru 

börn sem hafa mismunandi áhugamál, persónuleika og getu. Slík blöndun hjálpar 

kennaranum að sjá til dæmis misræmi í þroska barns. Einnig hefur slík blöndun góð áhrif á 

börn sem eru eftir á í þroska. Þau börn geta fundist minna stressandi að hafa samskipti við 

yngri börnin sem leiðir til þess að barnið fær hvatningu og sjálfstraust. Rannsóknir gefa til 

kynna að börn með erfiða hegðun hafa tilhneigingu að sýna minni árásagirni ef þau eru í hópi 

sem þau þekkja mjög vel.  Þar sem börnin eru saman á deild alla sína leikskólagöngu ná þau 

að kynnast mun betur en ella.  Tilfinningatengsl á milli starfsmanna og barna verða meiri þar 

sem barnið er alla sína leikskólagöngu á einni deild og líkamleg ummönnun dreifist meira 

niður á starfsmenn. 
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Í jafnréttisstefnu  Huldubergs er lögð áhersla á eftirfarandi. 

 

Nemendur. 

 Einstaklingsmiðað nám og ummönun. 

 Að efniviður höfði jafnt til drengja og stúlkna. 

 Að aðbúnaður, aðstaða  og efniviður fyrir einstaklinga með sérþarfir sé eins og best 

verður á kosið. 

 Að vanda til val á bókum. Forðast að hafa staðalímyndir í bókum og/eða söngtextum. 

Breyta - vera með umræður um söguþráð, texta þegar við á.  

 Virka samvinnu við stoðþjónustu s.s sálfræðiþjónustu, þjónustu GRR, félagsþjónustu, 

barnavernd ofl. 

 Ekkert barn á að þurfa að þola ofbeldi, vanrækslu eða aðra vanvirðandi meðferð og 

um það er fjallað í 19. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

Starfsmenn. 

 Stuðlað er að því að ráða karla jafnt sem konur til starfa. 

 Vinnuframlag og ábyrgð beggja kynja er jafnt.  

 Að aðbúnaður og húsnæði komi á móts við þarfir einstaklingsins. 

 Leitast er við að vera með opna umræðu í starfsmannahópnum um jafnrétti, 

staðalímyndir, fordóma og hvað eina sem heft getur einstakling til jafnréttis. 

 Skólinn er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem leitast er við að koma á móts við þarfir 

starfsmanna varðandi vinnutíma, orlofsóskir og svigrúm vegna aðstæðna hverju sinni.  

 Markvisst er unnið gegn kynbundnu ofbeldi, áreitni og einelti.  

 Unnið er út frá jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar en þar segir: þess skal 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. 

Samvinna við foreldra /forráðamenn 

 

 Stuðlað er að góðu samstarfi við foreldra /forráðamenn. 

 Stuðlað er að góðu upplýsingastreymi. 

 Stuðlað er að því að karlar jafnt sem konur séu í foreldraráði og foreldrafélagi  

skólans. 

 Stuðlað er að því að koma á móts við þarfir og þjónustu s.s með tilliti til ofnæmis, 

trúarbragða börn og foreldra af erlendum uppruna ofl. 
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Aðgerðarbundin jafnréttisáætlun. 

Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi  /mat á 

starfi 

 

 

Að efla fræðslu til 

starfsmanna með val 

bókmennta  og 

söngtexta, og 

hvernig hægt er að 

vinna með teksta. 

 

 

Umræður á 

starfsmannafundi, 

fyrirlestur, 

leiðbeiningar frá 

stjórnendum skólans 

 

Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri 

Deildastjórar 

 

Á skólaárinu 2014-15 

Að gera aðstöðu og 

aðbúnað barna með 

sérþarfir eins og best 

verður á kosið.  

Að fara yfir aðstöðu 

og aðbúnað og gera 

aðgerðaráætlun um 

umbætur þar sem 

við á 

Leikskólastjóri, 

sérkennslustjóri. 

Á skólaárinu 2014-15 

 

 

 

 

 

 
Ekkert barn á að 
þurfa að þola ofbeldi, 
vanrækslu eða aðra 
vanvirðandi meðferð 
og um það er fjallað í 
19. gr. 
Barnasáttmála 
Sameinuðu 
þjóðanna.  
 

 

Allir starfsmenn skila 

inn sakavottorði. 

 

Hjördís Þorsteinsd. 
starfsmaður hjá 
Unicef var með 
námskeið um 
barnasáttmálann  
fyrir alla starfsmenn 
skólans. 
 

 

Leikskólastjóri  

 
 
Leikskólastjóri  
aðstoðarleikskólastjóri 
 
 
 
 

 

Við allar nýráðningar 

 
 
 
Námskeið var 26 
apríl 2014 
 

Stuðlað er að því að 

jafna kynjahlutfallið í 

starfsmannahópnum.  

Auglýsingar um laus 

störf.  

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Að fleiri karlmenn 

verði í 

starfsmannahópnum 

haustið 2015. 

 

Að aðbúnaður og 

húsnæði bjóði upp á 

góða vinnuaðstöðu 

jafnt fyrir konur sem 

karla.  

 

Að fara yfir aðstöðu 

og aðbúnað  

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskólastjóri 

Matreiðslumaður  

Greinagerð – sem 

hægt er að vinna 

umbótaráætlun eftir  

ef þörf þykir, tilbúin  í 

feb 2015. 
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Markvisst er unnið 
gegn kynbundnu 
ofbeldi, áreitni og 
einelti.  
 

Mosfellsbær er með 

viðbragðsáætlun í 

starfsmannahandbók 

um einelti, áreitni og 

valnlíðan á 

vinnustað. 

 

Námskeið fyrir alla 

starfsm. Samskipti 

og líðan á vinnustað 

fyrirl:  Einar Gylfi 

Jónsson 

sálfræðingur 

 

 
Mannauðstjóri 
Mosfellsbæjar, 
Sigríður Indriðadóttir 
 
 
 
Skólaskrifstofa 
Mosfellsbæjar  

 

 
Könnun feb 2015 
hvort starfsmenn séu 
meðvitaðir um  og 
þekki viðbragðsáætl. 
Í starfsmannahandb. 
 
 
Námskeið var á 
fræðsludegi leikskóla 
Mos 29. sept 2014 
 

þess skal 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. 
 

 

Móta skal 
launastefnu 
Mosfellsbæjar, gera 
úttekt á launamálum 
bæjarins og sækja 
um jafnlaunavottun í 
kjölfarið.  

 
 
Verkefni verði lokið 
2016 

 

Mælt í 

vinnustaðagreiningu  

Stuðlað er að því að 

karlar jafnt sem 

konur séu í 

foreldraráði og stjórn 

foreldrafélags 

Í dag eru karlmenn 

um 1/3 í hvoru félagi 

fyrir sig – stefnt er á 

að hlutfallið hækki  

Leikskólastjóri  

og núverandi 

stjórnarmeðlimir 

foreldraráðs og félags 

Haust 2014 þegar ný 

stjórn tekur við að 

hlutfall karlmanna í 

stjórum verði hærra 

 

 

 

15.09.2014  

Þuríður Stefánsdóttir 
Leikskólastjóri 
Leikskólinn Hulduberg 
Lækjarhlíð 3 
270 Mosfellsbær. 

 


