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Jafnréttisáætlun Sólborgar 

Ísland hefur undanfarna áratugi unnið að því að koma í veg fyrir mismunun í samfélaginu 

með löggjöf og stefnumótun. Reykjavíkurborg lagði fram mannréttindastefnu árið 2013 sem 

er byggð á jafnræðisreglunni og stefnir að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án 

tillits til litarháttar, kynferðis, kynhneigðar, heilsufars, ætternis, uppruna, aldurs, þjóðernis, 

stjórnmálaskoðana, trúarbragða, efnahags, fötlunar eða annarra stöðu.   

Árið 2007 undirritaði Ísland samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem 

kveðið er á um jafnan rétt til náms. Það er að segja að ýtt sé undir það sjónarmið hjá 

aðildarríkjunum að á öllum skólastigum eigi að virða réttindi fatlaðra frá unga aldri. 

Leikskólinn Sólborg tilheyrir fyrsta skólastiginu og er stefna skólans Nám án aðgreiningar (e. 

Inclusinon).  Nám án aðgreiningar felur í sér að fatlaðir eigi rétt á kennslu við hlið ófatlaðra 

jafningja sinna í almennum skólum. Leikskólinn Sólborg sem tilheyrir fyrsta skólastiginu 

leggur áherslu á að vinna með börn með sérþarfir inni á leikskóladeild í sínu eðlilega 

umhverfi eins og hægt er.  

Skólinn leggur áherslu á að allir sem vinna með barninu vinni saman og að sama markmiði. 

Skólinn leggur því upp úr lausnamiðuðu og jákvæðu viðhorfi starfsmanna til að börn með 

sérþarfir verði fullgildir þátttakendur í starfi skólans. 

Að auki mun skólinn í samræmi við 22. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008 gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemar verði fyrir kynbundinni 

eða kynferðislegri áreitni í skólanum. Þá mun skólinn fræða nemendur sína um kynferðislega 

áreitni og kynbundið ofbeldi.  Starfsfólk skal þekkja einkenni kynferðislegrar áreitni og 

kynbundins ofbeldis og hvernig ber að bregðast við grun eða vissu um slíkt meðal nemenda 

skólans. Nemendum skal ætíð vera ljóst hver réttur þeirra er og hvert þeir geta leitað innan 

og utan skólans komi slíkt upp.  

  
Í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 

skuldbinda starfsmenn sig til að fara eftir Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og 

ber skólastjóri ábyrgð á að stefnunni sé fylgt eftir. 
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Framkvæmdaáætlun skólaárið 2015 - 2016 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Táknmálsnámskeið Námskeið frá 
Samkiptamiðstöðinni 
 

Leikskólastjóri Haust 2015 

Nám án aðgreiningar Fyrirlestur á 
starfsmannafundi 
 

Sérkennslustjórar Haust 2015 

Mannréttindastefna  
Reykjavíkurborgar 

Kynning á 
starfsmannafundi frá 
SFS 
 

Leikskólastjóri Vor 2016 

Jafnréttisáætlun 
Reykjavíkurborgar  
gerð sýnileg 
 

Heimasíða Sólborgar Aðstoðarleikskólastjóri Vor 2015 

Námsgögn og búnaður  
mismuni ekki  
 

Hver deild yfirfari sinn 
búnað 

Deildastjórar og 
leikskólastjóri 

Sumar 2015 

Bækur. Hafa að 
leiðarljósi að útrýma 
bókum sem ýta undir 
staðalmyndir kynja 
 

Bókasafn leikskólans Sjöfn Sumar 2015 

Tryggja starfsmönnum 
réttindi sem kveðið er á 
um í 19.-22.gr. laganna 
um jafnan rétt og jafna 
stöðu kvenna og karla. 
Htt://wwwalthingi.is/ 
altext/stjt/2008.010html 
 

Fylgja eftir 
mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar 

Leikskólastjóri Frá vori 2015 

 

 

Reykjavík 23. mars 2015 
Guðrún Jóna Thorarensen, leikskólastjóri 


