
Gæðagreinir 5.6                      Lykilþáttur 5 

Jafnrétti og sanngirni 
 

Dæmi um mikilvæga þætti sem huga þarf að við matið:    Okkar mat: 

 

  1 2 3 4 5 6 

A Allir nemendur okkar og foreldrar þeirra eru velkomnir í 

skólann, þarfir þeirra metnar og þeim mætt í samvinnu 

starfólks skólans og samstarfsaðilum þar sem þörf er á. 

 

      

B Við höfum árangursríkar leiðir til að draga úr hindrunum er 

verða á vegi okkar varðandi nám og framfarir og tryggjum að 

nemendur og foreldrar þeirra taki virkan þátt í skólastarfinu. 

 

      

C Skólastarfið einkennist af þátttöku allra og góðri framkomu 

þar sem byggt er á virðingu fyrir öllu skólastarfi. 

 

      

D Við gerum okkur far um að virkja nemendur sem eru 

fráhverfir skóla og fjölskyldur þeirra og gefum þeim tækifæri 

til að öðlast reynslu af því að ná árangri og tilheyra 

samfélaginu innan skólans jákvæðum hætti. 

 

      

E Við beinum sjónum okkar sérstaklega að nemendum sem eiga 

erfitt uppdráttar í námi. 

 

      

F Við leggjum áherslu á að sýna í verki þau gildi sem skólinn 

stendur fyrir.  

 

      

G Við væntum þess af starfsfólki og nemendum að þeir beri 

ábyrgð, láti sig varða líðan annarra og hafi jafnrétti og 

sanngirni að leiðarljósi í samskiptum sín á milli.  

 

      

H Við styðjum jöfn tækifæri og jafnan aðgang í starfi okkar. 

 

      

I Við kunnum að meta og stuðlum að margbreytileika í 

skólanum og samfélaginu utan hans en jafnframt leggjum við 

áherslu á það sem er sameiginlegt í gildum okkar og reynslu. 

 

      

J Við ræðum opinskátt og á uppbyggilegan hátt um jafnrétti.  

 

      

K Nemendur okkar eru öryggir í að greina og ræða um 

mismunun/misrétti.  

 

      

L Við fögnum margbreytileika.  

 

      

M Berum virðingu fyrir nemendum, foreldrum og starfsfólki og 

komum fram við þau af sanngirni.  

 

 

 

      



N Í skólanum okkar ríkir jafnrétti og allir fá sömu tækifæri til 

þátttöku og árangurs, óháð menningarlegum bakgrunni, 

tungumáli, fötlun, kyni, uppruna, trú, kynhneigð og 

sérþörfum. 

 

      

 

Í  okkar skóla/í okkar hópi álítum við að einnig sé mikilvægt varðandi gæði í þessu sambandi,að: 

 

O        

P        

 

Matssamantekt: 

Sterku hliðarnar okkar:  

 

 

Veiku hliðarnar okkar:  

 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 

 

                                            1    2   3   4   5   6  

Með tilliti til þess hvað okkur þykir mikilvægt hér að ofan erum við sammála um 

heildareinkunn fyrir þennan þátt: 

      

 

Tillögur um aðgerðir:  

Þátttakendur í mati:   

 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 

 

 

xi  Þegar unnið er með þennan gæðagreini ættu skólar að nota upplýsingar um árangur og framfarir 

mismunandi hópa, svo sem stráka og stelpna, nemenda af mismunandi þjóðerni, flóttamanna, 

fósturbarna, nemenda með annað móðurmál en íslensku, nemenda með fötlun og hvern þann hóp sem 

gæti átt undir högg að sækja. 

 

 


