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Jafnréttisáætlun Háaleitisskóla skólaárið 2018 -2019

Framkvæmdaáætlun – Jafnréttisáætlun Háaleitisskóla 2018-2019
Trúnaðarmaður sér um upplýsingaflæði til nýrra starfsmanna og útskýrir
lagagreinar 19 - 22 frá Jafnréttisstofu.
Umsjónarkennarar hafa inn í sinni lífsleikniskennslu fræðslu um
lagagreinar 22 og 23 frá Jafnréttisstofu.

Tímasetning Markmið
September 2018

Nóvember 2018

Nóvember 2018

Febrúar 2019

Febrúar -apríl
2019

Febrúar/maí
2019
Skólaárið

Hefja umræðu
um starf á
skólaárinu
Jafnréttisáætlun
skólans kynnt
fyrir starfsfólki.
Kennarar gera
áætlun um
hvernig þeir ætla
að framfylgja
henni yfir
skólaárið

Aðgerð

Ábyrgð

Lokið

Fundur í
jafnréttisteymi

Skólastjóri

Nóvember
2018

Jafnréttisnefnd
skólans og
skólastjórnendur

Nóvember
2018

Jafnréttisnefnd og
skólastjórnendur

Nóvember
2018

Jafnréttisnefnd,
stjórnendur og
kennarar

Febrúar 2019

Skólastjóri
aðstoðarskólastj
og deildarstjóri

Apríl 2019

Jafnréttisteymi og
stjórnendur

Feb/maí 2019

Skólastjóri

Skólaárið

Kynning og
umræður.
Hugmyndir
kennara teknar
saman og
kynntar síðar.
Gert grein fyrir
því í bekkjarog
skólanámskrá
Tryggja að
Áætlunin
jafnréttisáætlun
verður sett á
skólans verði
heimasíðu
aðgengileg fyrir
skólans, í
þá sem eiga að
starfsmannavinna eftir henni
handbók og í
skólanámskrá
Farið verður yfir
Á starfsmanna22.gr. og 23.gr.
fundi, kynning
jafnréttislaga
og umræður. Á
með starfsfólki og bekkjarfundum
nemendum.
Að kanna meðal
Í starfsmannastarfsfólks
samtölum og
upplifun þess
starfsmannavarðandi einelti
könnun
og kynbundna
Skólapúlsins
áreitni
Starfsfólki standi Á starfsmannatil boða fræðsla
fundi
um jafnréttismál
Í starfsTil að jafna
auglýsingum frá
hlutfall
skólanum verðir
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Maí/júní 2019

September 2019

Okt 2018
Jan/Des 2019

Október 2019

September nóvember 2019

karlar jafnt sem
konur hvattir til
að sækja um
stöður við
skólann
Gerð verði
samantekt á
kynjahlutfalli
starfsfólks
skólans eftir
starfsheitum
Kanna hvort
kynjamun sé að
finna í þátttöku
foreldra á
haustkynningafundum
Að kanna hvort
kynjamun sé að
finna í þátttöku
foreldra í
viðtölum

kynjanna innan
skólans

Athugun gerð á
launum
starfsmanna, að
ekki sé um
óútskýrðan
launamun að
ræða milli kynja
Endurskoðun
jafnréttisáætlunar

Gerð verður
Skólastjórnendur
athugun á
Jafnréttisteymi
launum
starfsmanna
með áherslu á
jafnan rétt
kynjanna
Jafnréttisáætlu Skólastjórnendur
n skólans metin Jafnréttisteymi
og
endurskoðuð

Tölulegar
upplýsingar

Skólastjórnendur
Jafnréttisteymi

Maí/júní 2019

Fylgjast með
skv.
Jafnréttisáætlu
n skólans

Jafnréttisteymi

September
2019

Fylgjast með
skv.
Jafnréttisáætlu
n skólans.
Halda utan um
tölulegar
upplýsingar

Jafnréttisteymi

Jafnt og þétt
yfir skólaárið

Október2019

Nóvember
2019
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