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ætlun Lan
ngholtsskó
óla

Stefna Laangholtsskólla er að stuðla að jafnrétti milli kynjanna og að hvver einstaklin
ngur, neman
ndi eða
starfsmaaður, verði metinn
m
að verrðleikum og sýni öllum virðingu í sam
mskiptum. Kyynbundin missmunun
er óheim
mil, í hvaða fo
ormi sem hún birtist.

Nemen
ndur
Markmið
ð
Í Langholtsskkóla
eer leitast við að hafa sem
m jafnast hluttfall stúlkna og drengja í námshópum
m
e kennsluh
eru
hættir fjölbreeyttir
e unnið markvisst gegn stöðluðum kynímyndum
er
k
m stúlkna og drengja
d
e einelti og kynferðislegg áreitni ekki liðin
er
e óheimilt að
er
a mismuna nemendum vegna fötlun
nar
e óheimilt að
er
a mismuna nemendum vegna kyns og
o kynhneigð
ðar
e kennarar hvattir til að
eru
a gæta þess að jafnrétti sé gætt við val
v á námseffni.
utfall
Kynjahlu
Leitast er
e við að skipta nemendu
um í bekki ogg hópa með jöfnum kynjaahlutföllum. Markmiðið er
e að
sem jöfn
nust kynjaskipting verði í valhópum, nema
n
ef um sérstaka strááka‐ eða stelpuhópa er að ræða.
Sú staðaa gæti komið upp að það þjónaði jafnréttishugsun
n að kynskiptta hópum. Skkoða skal óútskýrðan
mun á milli
m kynja hvaað varðar valgreinar. Sérstaklega er nauðsynlegt
n
að vinna meeðvitað gegn ríkjandi
kynímyn
ndum í námsvvali. Stundum
m er nauðsynlegt og gagnlegt að skip
pta hópum efftir kyni t.d. á
bekkjarfundum, í hópavinnu, í sjáálfstyrkingarrhópum og þegar
þ
verið er að ræða mál sem varðaa
eingöngu
u annað kynið.
Námsmaat
Einkunnir í samræmd
dum prófum
m skulu skoðaaðar árlega með
m tilliti til dreifingar
d
ein
nkunna eftir kyni. Ef
misskipting kemur frram þarf að grípa
g
til aðgeerða. Mikilvæ
ægt er að ken
nnsluhættir sséu í sífelldri
endursko
oðun.
Sjálfsmyynd
Í skólastarfinu eru lagðar fyrir kannanir sem snúa
s
að líðan
n, sjálfsmynd
d og tengslum
m á milli nem
menda.
Auk þesss að meta alm
mennar niðu
urstöður skall athuga hvort munur efttir kyni sé meerkjanlegur og
o skal
þá vinnaa sérstaklega með þær niðurstöður.
ma
Framkom
Mikilvæggt er að starffsfólk skólans stundi sjálffskoðun og stefni
s
að því að hvetja, hrrósa og umbuna
óháð kyn
ni. Veita skall báðum kynjjum jafna ath
hygli og notaa sama orðalag við drenggi og stúlkur.
i og hann á að
Kennari þarf að vera vakandi fyriir jafnrétti í skólastofunn
s
a hlusta jafn
nt á drengi og
o stúlkur
á bekkjarfundum. Tryggja skal jaffnan aðgangg að allri aðsttöðu í frímínú
útum eins ogg t.d. að fótb
boltavelli.
Námsefn
ni
Kennarar eru hvattirr til að skoða námsefni seem lagt er fyrrir með gagn
nrýnum augu
um. Námsefn
ni í
Langholttsskóla skal ekki
e styrkja mismunun
m
einstaklinga vegna
v
kyns.
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Kennsluhættir
Í Langho
oltsskóla er sttöðugt leitað
ð leiða til að koma til móts við alla neemendur og nota kennslu
uhætti
sem stuð
ðla að jafnrétti. Kennararr nota fjölbreeytta kennslu
uhætti til að gefa nemen
ndum kost á að
nálgast viðfangsefni
v
sín frá mörggum hliðum. Áhersla er lö
ögð á samvin
nnunámsleiðina SAFN
(Samvinn
nunám í fjölb
breyttum nemendahópi)) þar sem unnið er að maarkmiðum fjö
ölmenningarlegrar
kennslu og allir nemeendur virkjað
ðir til samstaarfs.
Félagsstarf nemendaa
Í reglum og lögum um
m nemendaffélag og félaggsstarf Langh
holtsskóla á að vera kafli sem snýr að
ð
jafnréttismálum. Um
msjónarmenn
n félagsstarfss skulu sjá til þess að kynin taki jafnan
n þátt í stjórn
n og
mótun starfsins. Jafn
nrétti kynjanna skal haft að leiðarljósi við val í ræðu‐ og spurn
ningalið skólaans eða
við hvertt það tækifæ
æri sem nemeendur skólan
ns koma fram
m fyrir hans hönd.
h
Einnigg skal leggja áherslu
á
á
jafna þáttttöku í íþróttta‐ og skákm
mótum.
Kynferðiisleg áreitni
Kynferðiisleg áreitni er
e ekki liðin í skólanum. Nemendur
N
eru
e fræddir um
u kynferðislega áreitni.
Skólahjú
úkrunarfræðiingur og/eðaa námsráðgjaafi tekur að sér
s slíka fræð
ðslu. Mál sem
m koma upp skulu
sett í ákvveðinn farveg og vísað tiil nemendavverndarráðs.
Nemend
dur eiga hvorrki að sætta sig
s við áreitn
ni af hendi saamnemenda né starfsmanna skólans..
Virk sam
mvinna við sto
oðþjónustun
na; Þjónustum
miðstöð hverfisins, Barnaavernd, Barn
nahús og lögrreglu er
nauðsyn
nleg til þess að
a hægt sé að
ð tryggja besst velferð nemenda.
Gert er ráð
r fyrir að feesta árlegar kynningar fyyrir nemendu
ur.
Fræðslu má m.a. finn
na á þessum síðum:
Umboðssmaður Barna
Blátt áfraam
Barnahú
ús
Upplýsin
ngar fyrir þolendur afbrotta frá Lögregglunni

Jafnréttiisfræðsla
Skólanum
m ber að fræ
æða nemendur sína um jaafnréttismál.. Fræðslunni má skipta í ó
óbeina og be
eina
fræðslu; á beinan háátt þar sem verkefni
v
eru unnin
u
sem vaarða jafnréttti kynjanna o
og á óbeinan hátt þar
nrétti er samþætt inn í allt starf skólans.
sem jafn
Á síðu jaafnréttisstofu
u má finna úrrval lesefnis,, námsefnis og
o kennsluleiðbeininga sem snúa að fræðslu
f
um jafnrrétti kynjanna.
Kynning
Kynning á jafnréttisááætlun á að fara
f
fram á fyyrsta starfsm
mannafundi að
a hausti, kynning fyrir fo
oreldra á
kynningaarfundum ogg fyrir nemen
ndur í fyrsta lífsleiknitímaa að hausti. Jafnréttisáæt
J
tlun má finna á
heimasíð
ðu skólans ogg hún er hlutti af skólanámskrá.
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Starfsffólk
Langholtsskóli sem
m vinnustað
ður
Markmið
ð jafnréttissttefnu Langho
oltsskóla er að
a tryggja að
ð konur og kaarlar njóti jaffnréttis, að starfsfólk
s
sé metið
ð að verðleikum og sýni hvert
h
öðru virðingu í sam
mskiptum.
Allar mikkilvægar ákvaarðanir sem varða starfsfólk skulu metnar frá jafn
nréttissjónarrmiði.
Ráðninggar
Jafnréttissjónarmið skulu
s
höfð að
ð leiðarljósi þegar
þ
ráðið er
e í stöður viið skólann en
n þó skal hæfni
einstaklingsins ávalltt ráða. Hafa skal
s í huga að
ð í hópi starffsfólks sé fjöldi karla og kkvenna sem
jafnastur. Það á einkkum við um kennara
k
þar sem
s
kennaraar eru mikilvæ
ægar fyrirmyyndir nemen
nda og
því mikilvægt að karllar og konur séu ámóta sýnileg.
s
Launakjö
ör
Konur ogg karlar skulu
u njóta sömu
u launakjara og hafa jafna möguleika á launuðum
m viðbótarstö
örfum
innan skkólans.
Starfsað
ðstæður
Starfsaðstæður skulu
u taka mið af
a þörfum beeggja kynja. Það þarf að
ð gera regluleega viðhorfsskannanir
og greina niðurstöðu
ur eftir kynju
um. Hér er hægt að nýtta sér starfsmannasamtö
öl og ýmsar kannanir
sem tenggjast innra mati
m sem veriið er að vinna með í skólanum.
Það sem þarf
þ að skoðaa sérstaklega er;
o
o
o
o
o
o
o
o

almenn kjör
v
viðhorf
til starfsins
r vinnutími
v
vinnuálag
– sveigjanlegu
s
aðgengi að stjórnendum
s
m
ábyrgð í starrfi
aðgang að aðstoð eða haandleiðslu
aðbúnað – vinnuumhver
v
rfið – hæfir það
þ báðum kynjum?
k
annað

Endurme
enntun og sttarfsþróun
Starfsfólki skulu trygggðir möguleikar til endurmenntunar og starfsþró
óunar, óháð kkyni. Skólinn
n haldi
námskeið fyrir kennaara þar sem fjallað
f
er um
m jafnrétti kynjanna og séérstaklega um
m jafnréttism
miðaða
kennslu.
Einelti og
o kynferðisle
eg áreitni
Auka skaal fræðslu um
m einelti og kynferðislega
k
a áreitni til að stuðla að því
þ að allt staarfsfólk verði
meðvitað um slík máálefni og getii vísað þeim til skólahjúkrunarfræðings og/eða náámsráðgjafa og
ðs.
nemendaverndarráð
Í Langholtsskóla er eine
elti og kynfe
erðisleg áreittni ekki liðin
b
í Langholtsskóla skkal hann leitaa til trúnaðarmanns sem leitar
Telji starrfsmaður að jafnrétti sé brotið
lausna.
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