JAFNRÉTTISSTEFNA
JÚNÍ 2014

INNGANGUR
Jafnréttisáætlun Listaháskóla Íslands er unnin í samræmi við 18. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla og samin með alla háskólaborgara í huga, jafnt nemendur sem
starfsfólk. Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 ber öllum
fyrirtækjum og stofnunum þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun eða
samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu.
Kynjasamþætting liggur til grundvallar allri stefnumótun, ákvarðanatöku og áætlanagerð og
endurspeglast í jafnréttisáætlun skólans.
Í 18. gr. jafnréttislaga kemur fram að jafnréttisáætlun þarf að kveða á um þau réttindi sem tilgreind eru
í 19.–22. gr. Þar er sérstaklega fjallað um launajafnrétti, laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og
símenntun, samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og hvernig atvinnurekendur og stjórnendur eiga að
koma í veg fyrir kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni á vinnustað.
Í stefnu Listaháskóla Íslands 2013–2017 kemur fram að skólinn sé samfélag þar sem ríkir jafnræði,
virðing og gagnkvæmt traust. Skólinn leggur áherslu á velferð nemenda sinna og starfsfólks og vill
vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem öllum sem þar starfa eru tryggð bestu starfsskilyrði til að
vaxa og dafna í námi og starfi.
Öll samskipti innan skólans skulu byggjast á gagnkvæmri virðingu og jafnræðis skal gætt á öllum
sviðum, eins og segir í siðareglum Listaháskólans. Innan skólans má engan mun gera á fólki á
grundvelli eiginleika s.s. kyns, kynþáttar, kynhneigðar, hörundslitar, aldurs, barneigna, þjóðernis,
félagslegs uppruna, fötlunar, tungumáls, trúar, stjórnmálaskoðana eða annars konar skoðana, eigna,
uppruna, efnahags, ætternis, fjölskylduaðstæðna eða skertrar starfsgetu.
Hér á eftir má sjá stefnu Listaháskólans í jafnréttisáætlun sem byggist á markmiðum og meðfylgjandi
aðgerðum sem starfsfólk og nemendur skólans geta stuðst við í störfum sínum.
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1. INNTAKA NEMENDA
Inntökunefndir deilda meta allar umsóknir á faglegum grunni óháð kyni, kynþætti, kynhneigð,
hörundslit, aldri, barneignum, þjóðerni, félagslegum uppruna, fötlun, tungumáli, trú,
stjórnmálaskoðunum eða öðrum lífsskoðunum, eignum, uppruna, efnahag, ætterni,
fjölskylduaðstæðum eða skertri starfsgetu umsækjenda.
Listaháskólinn leitast við að jafna aðgengi til náms m.t.t. húsnæðis, tækjabúnaðar og námsefnis, með
viðeigandi aðlögun hverju sinni.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Jafna fjölda karl- og
kvenkyns nemenda.

Jafnréttisnefnd

Á vormisseri, meðan
á inntökuferli
stendur.

Jafnréttisnefnd leggi til viðmið
til þess að fara eftir í
inntökuferli.

Á vormisseri, meðan
á inntökuferli
stendur.

Deildarforsetar og formenn
inntökunefnda komi viðmiðum
til inntökunefndar.

Deildarforsetar
Formenn
inntökunefnda.

Að umsóknir séu
eingöngu metnar út
frá faglegum
viðmiðum.

Jafnréttisnefnd
Deildarforsetar
Formenn
inntökunefnda.

2. LAUNAJAFNRÉTTI
Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og skulu laun ákveðin á sama hátt
fyrir konur og karla. Konur og karlar skulu hafa jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og
sambærileg störf. Um skilgreiningu á launum og kjörum vísast til 8. og 9. mgr. 2. gr. laga og 19. gr.
laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.
Í jafnréttisáætlunum skulu sett fram markmið og unnið að aðgerðum sem samræmast eftirfarandi
lagagreinum:
19. gr. Launajafnrétti
Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta
sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Skulu
þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun.
Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo.
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Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Karlar og konur njóti
sömu kjara fyrir
sambærileg og jafn
verðmæt störf.

Framkvæmdastjóri

Launakannanir

Jafnréttisnefnd.

á fimm ára fresti.

Jafnréttisnefnd vinni feril um
aðgerðir sem grípa þarf til ef
launamisrétti kemur í ljós.

3. STÖÐUVEITINGAR OG STÖRF
Listaháskólinn tekur við öllum umsóknum um störf á faglegum forsendum óháð kyni, kynþætti,
kynhneigð, hörundslit, aldri, barneignum, þjóðerni, félagslegum uppruna, fötlun, tungumáli, trú,
stjórnmálaskoðunum eða öðrum lífsskoðunum, eignum, uppruna, efnahag, ætterni,
fjölskylduaðstæðum eða skertri starfsgetu einstaklinga.
Jafnréttissjónarmið eru alltaf metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem litið er til við
stöðuveitingar auk þess sem stefnt er að því að hafa hlutföll kynjanna sem jöfnust í sambærilegum
störfum innan starfsliðs skólans.
Í þessu samhengi skal þess jafnan gætt við úthlutun verkefna eða þegar teknar eru ákvarðanir um
framgang í störfum að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis og að bæði kyn fái notið
sömu tækifæra til að axla ábyrgð.
Listaháskólinn leitast við að jafna aðgengi til starfa m.t.t. húsnæðis, tækjabúnaðar og vinnutíma með
viðeigandi aðlögun hverju sinni.
20. gr. Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun
Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum. [...]
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Jafna fjölda karla og
kvenna í
sambærilegum
störfum.

Yfirmenn
stoðsviða,
hæfisnefnd, rektor,
framkvæmdastjóri,
deildarforsetar,
fagstjórar.

Við auglýsingu starfa og
námsumsókna séu bæði
kyn hvött til að sækja um,
eins og við á hverju sinni.

Hvatt til jafnréttis í
auglýsingum um laus störf.

Yfirmenn
stoðsviða,
hæfisnefnd, rektor,
framkvæmdastjóri,
deildarforsetar,
fagstjórar.

Í umsóknarferlinu.

Að umsækjendur séu
eingöngu metnir út
frá faglegum
viðmiðum.

Að jafnréttisnefnd skrifi
jafnréttismiðaða kynningu
á starfsumhverfi sem fylgi
öllum auglýsingum um
laus störf.
Reglur um ráðningu
akademískra starfsmanna.
Í starfslýsingum
starfsmanna stoðsviða sem
og starfslýsingum
akademískra starfsmanna.
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4. STARFSÞJÁLFUN, ENDURMENNTUN OG
SÍMENNTUN
Listaháskólinn leitast við að bjóða upp á hagstætt náms- og starfsumhverfi, gott aðgengi og svigrúm til
starfsþjálfunar, endur- og símenntunar.
Allir starfsmenn Listaháskólans, óháð kyni, kynþætti, kynhneigð, hörundslit, aldri, barneignum,
þjóðerni, félagslegum uppruna, fötlun, tungumáli, trú, stjórnmálaskoðunum eða öðrum lífsskoðunum,
eignum, uppruna, efnahag, ætterni, fjölskylduaðstæðum eða skertri starfsgetu skulu njóta sömu
tækifæra til að axla ábyrgð og sækja sér endur- og símenntun.
20. gr. Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun
[...] Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar
njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja
námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Tryggja að allir
starfsmenn, óháð kyni,
njóti sömu möguleika
til endurmenntunar og
starfsþjálfunar.

Næsti yfirmaður.

Að jafnréttisnefnd
formgeri feril um
fyrirkomulag
menntunar eða
starfsþjálfunar.

Ferli sé sýnilegt í Handbók
LHÍ.

Að
starfsþróunarsjóður
stoðsviða verðir
virkjaður með
fjármagni.

Rektor,
framkvæmdastjóri.

Ágúst 2014

Auglýsa umsóknir.

Tryggja að
kynjajafnrétti
endurspeglist í
dreifingu
starfsþróunarstyrkja.

Framkvæmdastjóri
og alþjóðasvið,
jafnréttisnefnd.

Framkvæmdastjóri
og alþjóðasvið haldi
utan um tölfræði um
kynjahlutfall
úthlutana úr
starfsþróunarsjóðum.

Framkvæmdastjóri og
alþjóðasvið birti og kynni
tölfræði í jafnréttisviku og á
vef skólans.
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5. KYNFERÐISLEG ÁREITNI OG KYNBUNDIN ÁREITNI
Allt starfsfólk og nemendur eiga rétt á því að komið sé fram við það af virðingu og að enginn sæti
kynferðislegri áreitni eða kynbundinni áreitni.
Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem
fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.
Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir
henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu.
22. gr. Kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni
Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til
að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundinni eða
kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.

Ef yfirmaður er kærður vegna ætlaðrar kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni verður hann
vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði kæranda á meðan meðferð
málsins stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir.

Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Að koma í veg fyrir
kynferðislega áreitni.

Rektor.

Áætlun um fræðslu
til handa nemendum
m.t.t. þess að
jafnréttisnefnd haldi
utan um og formgeri
þemaviku fyrir þessa
hópa: nemendur og
starfsfólk. Þemavika
um jafnréttismál sé
haldin á tveggja ára
fresti.

Jafnréttisnefnd sér um formlegt
forvarnarstarf með þemaviku á
tveggja ára fresti sem og
reglulegu kynningarstarfi; einu
sinni að hausti í október og einu
sinni að vori í febrúar með
útgáfu rafræns fréttabréfs um
jafnréttismál sem varða
nemendur og starfsfólk.

Árleg áætlun um
fræðslu til handa
nemendum m.t.t. þess
að jafnréttisnefnd
haldi utan um og
formgeri þemaviku
fyrir þessa hópa:
nemendur og
starfsfólk.

Jafnréttisnefnd sér um formlegt
forvarnarstarf með þemaviku á
tveggja ára fresti sem og
reglulegu kynningarstarfi; einu
sinni að hausti í október og einu
sinni að vori í febrúar með
útgáfu rafræns fréttabréfs um
jafnréttismál sem varða
nemendur og starfsfólk

Að koma í veg fyrir
kynbundna áreitni.

Rektor.

Allt starfsfólk og nemendur bera
ábyrgð á að koma í veg fyrir og
uppræta kynferðislega og
kynbundna áreitni.

Allt starfsfólk og nemendur bera
ábyrgð á að koma í veg fyrir og
uppræta kynferðislega og
kynbundna áreitni.
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6. ÞÁTTTAKA Í NEFNDUM OG RÁÐUM
Leitast verði við að deila verkefnum innan skólans þannig að kynjahlutfall verði sem jafnast þegar
kemur að þátttöku í vinnuhópum, stjórnum, ráðum og nefndum og að nemendur eigi fulltrúa í þeim
nefndum, ráðum og vinnuhópum eftir því sem við á.
Skipan í nefnda- og hópastarf taki mið af þekkingu og áhuga starfsfólks og starfsfólki sé gert kleift
með markvissum hætti að lýsa yfir áhuga á setu í tilteknum nefndum.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Að jafna
kynjahlutfall í
vinnuhópum,
stjórnum, ráðum
og nefndum.

Rektor,
framkvæmdastjóri og
framkvæmdaráð.

Alltaf.

Aðgengi að upplýsingum um
nefndir og nefndarmeðlimi sé
á vef og annarri viðeigandi
útgáfu skólans.

Að skipan í hópa
og nefndir
endurspegli
þverskurð af
starfsemi skólans
eins og hægt er
m.t.t. sviða og
deilda.

Rektor.

Alltaf.

Aðgengi að upplýsingum um
nefndir og nefndarmeðlimi sé
á vef og annarri viðeigandi
útgáfu skólans.

Að starfsfólk eigi
þess kost að bjóða
sig fram í nefndaog hópastarf með
markvissum hætti.

Rektor,
jafnréttisnefnd.

Að opna ferla við
skipan í nefndir og
vinnu-hópa.

Að nefnda- og hópastarf sé
kynnt með fyrirvara áður en
skipað er í nefndir og
vinnuhópa.

7. STJÓRN LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS
Stjórn skólans er skipuð fimm einstaklingum til tveggja ára í senn. Menntamálaráðherra tilnefnir tvo
einstaklinga í stjórnina en þrír eru kjörnir á aðalfundi Félags um Listaháskóla Íslands.
Stjórn Listaháskólans lýtur stefnu skólans í jafnréttismálum og því ber að gæta jafnréttis í skipan
stjórnar hverju sinni. Mennta- og menningarmálaráðuneytið skipar í stjórn skólans m.v.
jafnréttisstefnu sína um skipan í stjórnir. Eðlilegt væri að Félag um Listaháskóla markaði sér stefnu í
jafnréttismálum og þ.a.l. um slík sjónarmið við skipan í stjórn skólans.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar/eftirfylgni

Að jafna hlutfall
kynja í stjórn

Stjórn Félags um
Listaháskóla og

Jafnréttisnefnd
sendi formlega

Jafnréttisnefnd kemur tillögum
til úrbóta á framfæri við Félag
5

Listaháskóla
Íslands.

mennta- og
menningarmálaráðherra.

fyrirspurn á stjórn
um ástæður.

um Listaháskóla Íslands og
ráðuneytisstjóra mennta- og
menningarmálaráðuneytisins.

Maí 2014.

8. SAMRÆMING FJÖLSKYLDU OG ATVINNULÍFS
Í stefnu skólans um mannauð kemur fram að Listaháskólinn sé samfélag þar sem ríki jafnræði og því
er mikilvægt að bæði starfsfólki og nemendum sé gert kleift að samræma náms- og starfsskyldur sínar
og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því
sem við verður komið.
21. gr. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs
Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að
samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a.miða
að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið
tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum
sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna
óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Að allir nemendur
og starfsfólk geti
samræmt náms- og
starfsskyldur og
skyldur gagnvart
fjölskyldu.

Deildarforsetar,
kennarar.

Starfsfólki og
nemendum sé
kynntur réttur til
fæðingar- og
foreldraorlofs.

Réttur nemenda sé skýr í
skólareglum og handbókum.

Næsti yfirmaður,
framkvæmdastjóri.
Framkvæmdastjóri

Skipulag
skóladagatals taki
tillit til þarfa
fjölskyldufólks.

Sýnilegt í Handbók starfsmanna.
Niðurstöður könnunar kynntar á
starfsdögum að hausti.

Árleg könnun á
viðhorfum
starfsmanna til
vinnustaðarins.

9. ÞJÓNUSTA OG STARFSHÆTTIR
Mikilvægt er að fjölbreytilegar skoðanir og sýn komi fram í þjónustu og kennslu Listaháskólans.
Afnám staðalímynda og jöfn þátttaka er forsenda jafnréttis í starfsemi skólans.
Starfsfólk leitast eftir að kynna nemendum verk og hugsmíð listamanna óháð kyni eða öðrum
skilgreinandi þáttum. Kennslugögnum skal þannig hagað að þau henti bæði körlum sem konum og
sýni á engan hátt mismunun gegn nemendum eða starfsfólki.
23. gr. Menntun og skólastarf
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Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi,
þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi.
Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð
áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og
atvinnulífi.
Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Jafna hlutfall
kynja í
kennsluefni.

Deildarforsetar,
fagstjórar fræða og
kennarar deilda.

Kennarar endurskoði efni
sitt út frá jafnréttisstefnu
og leiðrétti eins og við á
hverju sinni – t.d. kenna
fleiri kvenkyns tónskáld
og arkitekta.

Jafnréttisnefnd geri í
nóvember 2014 rafræna
könnun á upplifun nemenda á
námsefni m.t.t.
kynjasamþættingar.

Jafnt hlutfall
kynja nemenda í
deildum.

Deildarforsetar

Markaðssetning náms við
skólann höfði til beggja
kynja til að jafna hlutfall
þeirra í öllum deildum.
Jafnréttissjónarmið sett
inn í viðmið um inntöku.

Jafnréttisnefnd fundi með
deildarforsetum um
jafnréttissjónarmið fyrir
inntöku vorönn 2015. Janúar
2015.

Jafnt hlutfall
kynja kennara í
deildum.

Deildarforsetar.

Að jafnréttissjónarmiða
sé gætt við auglýsingar
starfa.

Tölfræði í ársskýrslu.

Jafnt hlutfall
kynja á
stoðsviðum.

Forstöðumenn
stoðsviða.

Að jafnréttissjónarmiða
sé gætt við auglýsingar
starfa.

Tölfræði í ársskýrslu

Inntökunefnd.

10. SÉRTÆK ÚRRÆÐI
Listaháskólinn upplýsir nemendur og starfsfólk um þjónustu vegna sérúrræða í handbókum nemenda
og kennara, á vef skólans og á innra neti (Myschool).
Með sértækum úrræðum er átt við aðgerðir sem ætlaðar eru til að jafna aðstöðu nemenda og
starfsfólks til náms og starfa og tryggja að tillit sé tekið til sérþarfa nemenda og starfsfólks hverju
sinni.
Nemandi eða starfsmaður sem býr við einhvers konar skerðingu á rétt á úrræðum sem jafnar stöðu
hans innan skólans.
Úrræði nemenda miða við að tekið sé tillit til fötlunar eða sérþarfa í öllu námi og miða að því að jafna
stöðu nemenda. Listaháskólinn leitast við að jafna aðgengi til náms með viðeigandi aðlögun hverju
sinni.
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Úrræði kennara fela í sér að auðvelda þeim dagleg störf með tilliti til vinnuaðstöðu og búnaðar.
Listaháskólinn leitast við að jafna aðgengi til starfa með viðeigandi aðlögun hverju sinni.
Umsjónarmaður sértækra úrræða nemenda er námsráðgjafi og umsjónarmaður sértækra úrræða
starfsmanna er næsti yfirmaður þess starfsmanns.

STARFSFÓLK
Starfsfólk sem býr við skerðingu eða veikindi til lengri tíma skal óska eftir aðstoð vegna ástands síns
eða breyttra forsenda til að hljóta sértæka þjónustu. Beiðnina skal senda til viðeigandi deildarforseta sé
starfsmaður akademískt ráðinn eða framkvæmdastjóra skólans fyrir starfsmenn stoðsviða þar sem
ástandi viðkomandi er lýst og mun þá starfsmaður í samvinnu við deildarforseta eða
framkvæmdastjóra finna viðunandi lausn á málum starfsmannsins svo henti báðum aðilum.
Deildarforsetar og/eða framkvæmdastjóri skólans eru bundnir trúnaði varðandi efni og innihald beiðna
starfsfólks.
Forsenda þess að úrræði séu veitt er að fyrir liggi faglegt mat sérfræðings eða utanaðkomandi
staðfesting. Kalla má til trúnaðarmann starfsmanna til samráðs og ráðgjafar (sbr. lög um aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980).

NEMENDUR
Náms- og starfsráðgjöf skólans hefur yfirumsjón með sérúrræðum og skal nemandi sem óskar eftir
slíku gefa sig fram við námsráðgjöf. Vegna allra sérúrræða skal nemandi skila inn vottorði frá þar til
bærum aðila, fyrir tilskilinn tíma, til námsráðgjafa sem síðan fundar með nemanda um hvaða úrræði
kunni að henta honum best. Námsráðgjöf tekur við greiningum og hefur í sinni vörslu gögn um
málefni nemandans. Námsráðgjafi er bundinn trúnaði varðandi öll þau málefni sem nemendur kunna
að leita til hans með. Námsráðgjafi er ráðgefandi í að finna viðeigandi lausnir sem nemandi tekur
síðan ákvörðun um hvort hann kjósi að nota eður ei.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Ráða námsráðgjafa.

Rektor.

Núna.

Í handbók, á vef og innri vef
og í skólastarfi.

Námsráðgjafi útlisti
hvaða sértæku úrræði
eru tiltæk.

Jafnréttisnefnd/nám
sráðgjafi/náms- og
kennsluþjónusta.

Árlega að vori.

Í handbók, á vef og innri vef
og í skólastarfi.

Að hafa yfirlit yfir
málefni nemenda og
starfsfólks með sérþarfir
vegna skerðingar,
veikinda eða sértækra
örðugleika.

Náms- og
kennsluþjónusta.

Alltaf.

Eftir því sem við á í útgáfu
skólans og tölfræði.

Hafa sýn yfir störf
þeirra sem koma að
þessum málaflokki og
styðja við störf þeirra.

Námsráðgjafi.

Alltaf.

Sé sýnilegt í handbók
starfsmanna og nemenda.
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Að koma í veg fyrir
mismunun vegna
skerðingar eða sérþarfa
nemenda og starfsfólks.

Rektor.

Alltaf.

Jafnréttinefnd komi tillögum
til úrbóta á framfæri við
framkvæmdaráð.

Að þeir sem búa við
Námsráðgjafi.
skerðingu eða sérþarfir
hafi greiðan aðgang að
þeim úrræðum og
stuðningi sem
nauðsynlegur þykir til
að jafna þátttöku þeirra í
námi og starfa.

Alltaf.

Handbók námsráðgjafa,
Handbók starfsmanna,
Handbók nemenda,
nýnemadagar og vefsvæði
skólans.

Að koma til móts við
einstaklingsbundnar
þarfir með sértækum
úrræðum eftir því sem
við verður komið, lög
og reglur gera ráð fyrir
og fjárhagsstaða skólans
leyfir.

Námsráðgjafi,
framkvæmdastjóri.

Alltaf.

Handbók námsráðgjafa,
Handbók starfsmanna,
Handbók nemenda,
nýnemadagar og vefsvæði
skólans.

Að þjónusta við
nemendur með sértækar
námsþarfir sé
þarfagreind og lýsing á
úrræðum, leiðum og
ferlum unnin með
hverjum og einum sem
eftir henni sækist.

Námsráðgjafi.

Skólaárið 2014–
2015.

Handbók námsráðgjafa.

Að stuðla að því að
starfsfólk skólans sé vel
upplýst um tiltæk
úrræði og í stakk búið
til að mæta nemendum
með sérþarfir í námi.

Námsráðgjafi.

Alltaf.

Reglulegt kynningarstarf
námsráðgjafa að hausti.
Starfsdagar.

11. ÚRSKURÐARMÁL
Sé nemandi eða starfsmaður ósáttur við þjónustu eða starfshætti Listaháskólans eða þykir á sér brotið
getur viðkomandi leitað til trúnaðarmanns nemenda eða trúnaðarmanns starfsmanna eftir því sem við
á. Trúnaðarmenn vinna að lausn mála eða finna málum viðeigandi og formlegan farveg.
Sé nemandi ósáttur við málsmeðferð sína innan skólans getur hann skotið máli sínu til
úrskurðarnefndar réttindamála nemenda með skriflegri kæru.
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Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Að endurskoða 2. gr
í starfsreglum
úrskurðarnefndar í
réttindamálum
nemenda um
málsmeðferð
kæranda.

Rektor.

2014–2015

Á vef skólans.

12. UM JAFNRÉTTISNEFND, ENDURSKOÐUN OG
SAMÞYKKT
Jafnréttisstefna þessi er lifandi skjal sem endurskoða skal að jafnaði á þriggja ára fresti eða oftar ef
þurfa þykir. Listaháskólinn er lifandi samfélag sem breytist og verður því sífellt að endurskoða
stefnuna svo hún fylgi lögum og tíðaranda.
Komi utanaðkomandi ábending um stefnuna ber jafnréttisnefnd að fjalla um þá ábendingu og aðlaga
að stefnunni ef þurfa þykir. Allar breytingar á stefnunni krefjast samþykkis framkvæmdaráðs
Listaháskólans.
Aðgerðaráætlun skal endurskoða árlega og breytingar fara fyrir framkvæmdaráð. Nefndin skal einnig
fara yfir aðgerðaráætlun fyrri skólaárs og meta árangur hennar. Skal sú vinna fara fram áður en vinna
við nýja aðgerðaráætlun hefst.

HLUTVERK NEFNDARINNAR
Hlutverk nefndarinnar er meðal annars að fylgjast með stöðu jafnréttismála í Listaháskólanum og móta
stefnu og áætlanir skólans í jafnréttismálum.
Helstu verkefni nefndarinnar eru að:
! endurskoða jafnréttisstefnu skólans

!

hafa eftirlit með að farið sé að lögum og reglum í jafnréttismálum og að jafnréttisáætlunum sé
fylgt eftir meðal annars með því að safna og birta reglulega upplýsingar um stöðu jafnréttismála í
Listaháskólanum

!

vera til ráðgjafar við gerð aðgerðaráætlana, ef þess er óskað, um hvernig rétta skuli hlut kynja þar
sem það á við

!

hafa yfirsýn yfir lög og reglur stjórnvalda um jafnréttismál kynjanna og fylgjast með breytingum
á þeim. Jafnframt skal nefndin fylgjast með umræðu um jafnréttismál eftir því sem við verður
komið

!

standa að fræðslu um jafnréttismál fyrir nemendur og starfsfólk

!

halda uppi umræðu og fræðslu um jafnréttismál og koma á framfæri hugmyndum sem stuðla að
auknu jafnrétti.

Jafnréttisnefnd skal jafnframt sjá til þess að jafnréttisstefnan sé starfsmönnum og nemendum
aðgengileg, sé sýnileg á heimasíðu skólans og stuðla að aðgengi að úrræðum.
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Nefndin skal endurskoða stefnumótun um jafnt aðgengi að námi og störfum að minnsta kosti þriðja
hvert ár skv. breytingum á lögum eða nýjum lagaákvæðum. Nefndin skal sækja sér utanaðkomandi
þekkingu hvert ár og standa fyrir könnunum um stöðu jafnréttis innan skólans meðal nemenda og
starfsfólks eftir því sem við á og í samstarfi við framkvæmdastjóra. Slíkar kannanir skulu
framkvæmdar a.m.k.á fimm ára fresti.
Nefndinni er heimilt að stofna starfshóp um stefnuna og endurskoðun hennar ef þurfa þykir.
Jafnréttisnefnd hefur heimild til að leita til starfsfólks Listaháskólans og utanaðkomandi sérfræðinga
um ráðgjöf og álit ef ástæða þykir til.
Nefndin skal fjalla að minnsta kosti einu sinni á ári um stefnuna þar sem aðgerðaráætlun er
endurskoðuð. Funda skal innan tveggja vikna eftir að erindi hafa borist nefndinni eða ef aðrar ástæður
krefjast álits hennar.
Nefndin er skipuð af rektor að hausti og skal nefndin funda innan tveggja vikna frá skipan.

NEFNDARSKIPAN
Í nefndinni sitja fulltrúar frá starfsmönnum allra deilda skólans og fulltrúi nemenda sem kemur úr
nemendaráði. Starfsmenn sitja í nefndinni að lágmarki í tvö ár en fulltrúi nemenda í að lágmarki eitt
ár. Í nefndinni skal ávallt sitja að lágmarki einn meðlimur frá fyrra ári.
Nefndarmeðlimir koma úr öllum deildum og sviðum (akademískir starfsmenn, starfsmenn stoðsviða
og nemendur).
Fulltrúi nemendaráðs: 1
Fulltrúi starfsmanna stoðsviða: 1
Fulltrúi akademískt ráðinna starfsmanna deilda: 1 (5*)
(*Myndlistar- og listkennsludeildir sem og sviðslista- og tónlistardeildir geta sameinast um fulltrúa)
Að lágmarki 5 meðlimir.
Meðlimir jafnréttisnefndar sinna jafnframt hlutverki jafnréttisfulltrúa skólans og bera sem slíkir
ábyrgð á að minna samstarfsmenn og nemendur á að halda uppi gildum jafnréttis og jöfnum rétti allra.
Nemendur og starfsmenn geta borið áhyggjur og kvartanir er varða misrétti undir jafnréttisfulltrúa með
formlegum hætti enda séu slík erindi tekin fyrir með formlegum hætti.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð - tími

Kynningar / eftirfylgni

Að undirbúa og
fylgja eftir
framkvæmd á stefnu
skólans um jafnt
aðgengi að námi og
störfum.

Rektor,
framkvæmdastjóri og
deildarforsetar.

Skrifa nýja
jafnréttisstefnu skólans
2013–2014.

Leggja stefnu fyrir
framkvæmdaráð til
samþykktar vor 2014.

Að gangast fyrir
reglubundinni
endurskoðun á
þessari stefnu og afla
upplýsinga um
framkvæmd hennar.

Jafnréttisnefnd.

Árlega í maí fer
jafnréttisnefnd yfir
aðgerðaráætlun og
forgangsraðar
útistandandi verkefnum
komandi vetrar.

Kynningar á vefsvæði
nefndarinnar.
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Að hvetja til fræðslu
um jafnt aðgengi að
námi og störfum til
að sporna gegn
ójafnrétti.

Jafnréttisnefnd.

Alltaf.

Rektor.

Með útgáfu fréttabréfs
a.m.k. einu sinni á
skólaárinu.
Árlegur fundur rektors og
jafnréttisnefndar að vori í
maí.

Að tryggja að
jafnrétti nemenda og
starfsfólks
Listaháskóla Íslands
til náms og starfa sé
virt.
Að fylgja því eftir að
aðgengi á
háskólasvæðinu sé í
samræmi við stefnu
þessa og gera
tillögur um úrbætur
sé þess þörf.

Jafnréttisnefnd,
deildarforsetar,
framkvæmdastjóri.

Jafnréttisnefnd leitar
ráðlegginga
sérfræðiaðila um
forgangsröðun bætts
aðgengis við og í
byggingum skólans.
Október 2014.

Aðgerðaráætlun um
úrbætur í aðgengismálum
við og í byggingum
skólans sendar
framkvæmdastjóra til
samþykkis. Desember
2014.

Að skýra ábyrgð á
verkferlum og
málefnum innan
skólans.

Rektor.

2014–2015.

Handbók LHÍ.
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VIÐAUKAR
Lög sem liggja til grundvallar jafnréttisstefnu Listaháskóla Íslands.Við gerð þessarar áætlunar hefur
verið stuðst við eftirfarandi stefnur, reglur, lög og samþykktir:
!

Um gerð jafnréttisáætlana tekið af vefsíðu Jafnréttisstofu
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=252

!

Stefna Listaháskóla Íslands 2013–2017
(http://lhi.is/media/filer_private/2013/07/05/stefnumotun_lokager_vefutgafa.pdf)

!

Handbók kennara við Listaháskólann (innri vefur)

!

Handbók nemenda við Listaháskólann (http://lhi.is/skolinn/namid/handbok-nemenda/)

!

Siðareglur Listaháskólans
(http://lhi.is/media/filer_private/2013/09/06/siareglur_januar_2013_2.pdf)

!

Vinnureglur úrskurðarnefndar nemenda í réttindamálum.
(http://lhi.is/media/filer_private/2013/09/06/starfsreglur_urskurarnefndar_um_rettindamal_nemen
da_2juli_2012_1.pdf)

!

Starfsreglur stjórnar Listaháskólans
(http://lhi.is/media/filer_private/2012/08/27/starfsreglur_stjornar.pdf)

!

Skólareglur Listaháskólans 2013–2014
(http://lhi.is/media/filer_private/2013/09/06/skolareglur_2013_-_2014__2.pdf)

!

Um örorkumat og greiningu fatlaðra. Þjóðskrá Íslands http://www.island.is/oryrkjarfatladir/rettindi-og-fjarmal/ororkumat-og-greining-fatladra

!

Um jafnrétti til náms í nýrri menntastefnu
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/utgefin-rit-og-skyrslur/HTMLrit/nr/21

!

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008
(http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.010.html)

!

Lög um málefni fatlaðs fólks laga nr. 59/1992 (http://www.althingi.is/lagas/139a/1992059.html)

!

Lög um háskóla, 2006 nr. 63 13. júní með breytingum 2012
(http://www.althingi.is/lagas/142/2006063.html) Viðbótarlög við lög um háskóla 2012
(http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.067.html)

!

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980
(http://www.althingi.is/lagas/139b/1980046.html)

!

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (undirritaður 2007)
(http://www.velferdarraduneyti.is/utgefid-efni/utgafa/nr/3496)

!

Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum nr. 5/1985
(http://www.althingi.is/lagas/140a/1985005.html)
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