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1. Jafnréttisfulltrúi:

Jóna Pálsdóttir. Diplóma í hagnýtri kynjafræði 2011, meistarapróf í uppeldis- og menntunarfræði
2005, framhaldsskólakennsluréttindi í íslensku, norsku og uppeldisfræði. Hefur starfað sem
jafnréttisfulltrúi síðan 2003 með tilheyrandi námskeiðum og fræðslu. Starfar semjafnréttisráðgjafi skv.
23.gr.laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem er svohljóðandi:

• 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.
• Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og

ráðgjöf í tengslum við sömu störf.
• Efla skal rannsóknir á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi, jafnt fræðilegar grunnrannsóknir sem

hagnýtar rannsóknir, og miðla niðurstöðum þeirra markvisst innan skólastarfsins og til fjölmiðla.
• Menntamálaráðuneytið skal fylgjast með að jafnréttis kynjanna sé gætt í skóla- og uppeldisstarfi sem og

í íþrótta- og tómstundastarfi. Enn fremur skal menntamálaráðuneytið fylgjast með þróun jafnréttismála
á þessum sviðum samfélagsins.

• Jafnréttisráðgjafi skal starfa innan menntamálaráðuneytisins og skal hann fylgja eftir ákvæðum þessarar
greinar og veita viðkomandi aðilum ráðgjöf í jafnréttismálum, m.a. um sértækar aðgerðir til að stuðla að
jafnrétti kynjanna.

2. Jafnréttisnefnd:

Í jafnréttisnefnd sitja tveir fulltrúar frá mismunandi sviðum og skrifstofum ráðuneytisins. Svanhildur
Kr. Sverrisdóttir sérfræðingur í framhaldsfræðslu. og starfsmenntunardeild og Þorgeir Ólafsson
upplýsingafulltrúi.

Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með og vekja athygli á jafnrétti kynja í ráðuneytinu og vera
ráðgefandi fyrir jafnréttisfulltrúa. Fylgjast með stöðu jafnréttismála í ráðuneytinu, fylgja
jafnréttisáætlun eftir og jafnréttisákvæðum í starfsmannastefnu ásamt jafnréttisfulltrúa. Standa að
fræðslu um jafnréttismál ásamt jafnréttisfulltrúa. Halda uppi umræðu innanhúss um jafnréttismál og
koma á framfæri hugmyndum sem stuðla að auknu jafnrétti.
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3. Jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins

Sameiginleg Jafnréttisáætlun Stjomarráðsins var samþykkt í upphafi árs 2013. Í henni segir að árlega
skuli Jafnréttisstofu og starfsfólki ráðuneytisins gerð greinfyrir framvindu hennar.

a. Hefurjafnréttisáætlunin verið kynnt starfsfólki ráðuneytisins? Já

b. Hefur ráðuneytið gert sér sérstaka framkvæmdaáætlun á grundvelli jafnréttisáætlunar
Stjornarráðsins? Já

4. Staða verkefna í Jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins

Merkingar:

Nr. Staða Athugasemdir:

1 II Niðurstöður á síðustu úttekt á launamun hafa verið kynntar.

2 II Kynbundinn launamunur er um það bil að þurrkast út.

3 II Bæði kyn eru höfð í huga í auglýsingum en ekki sérstaklega hvatt til að
sækja um.

4 II Úttekt á stjórnunarstöðum birt í greinargerðinni.

5 II Á annað kynið hallar og reynt er að ráða karla.

6 II Kynjamunur er ekki á þátttöku í námskeiðum og endurmenntun.

7 II Framgangur kynja í ráðuneytinu virðist jafn, kvartanir hafa ekki borist.

8 0 II Starfsfólki hafa verið kynnt úrræði sem varða samræmingu fjölskyldu-
og atvinnulífs.
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9 II Fræðsla um veikindadaga barna og fæðingarorlof framkvæmd.

10 II Kyngreinanleg úttekt á fjölda yfirvinnustunda framkvæmd.

11 II Verklagsreglur um kynbundna og kynferðislega áreitni eru í sérstakri
jafnréttisáætlun ráðuneytisins.

12 II Öflug fræðsla um kynbundið ofbeldi, áreitni og klámvæðingu.

13 II Sérfræðingar í aðgerðum gegn kynferðislegu ofbeldi eru starfandi í
ráðuneytinu og hafa staðið fyrir kynningum og umræðum.

14 0 II Leiðarljós til að hafa í heiðri eru í sérstakri jafnréttisáætlun
ráðuneytisins.

15 0 I Ekki var talin þörf á að fara í átaksverkefni til að vinna gegn
neikvæðum staðalmyndum um eðli og hlutverk kynjanna

16 II Óskað er sérstaklega eftir tilnefningu konu og karls við skipan í
nefndir.

17 0 II Sérstakir aðilar taka við tilnefningum í nefndir og ítreka ef ekki er
tilnefnt eins og um var beðið í bréfi.

18 0 II Minnt er á 15. gr. jafnréttislaga ef vandkvæði koma upp við
tilnefningar í nefndir.

0 II Árlega eru stofnanir minntar á að hafa kyngreindar upplýsingar sem
varða starfsemina á heimasíðum því úrbóta er þörf. Starfsfólk er19
reglulega minnt á að kyngreina upplýsingar í greinargerðum og fréttum
sem birtast á heimasíðu þess.

20 II Fræðsla um kynjasamþættingu fór fram á árinu.

21 II Unnið hefur verið að kynjasamþættingu í stefnumótun og áætlanagerð.

22 II Níu kynjasamþættingarverkefni voru í vinnslu á árinu með beinni
þátttöku og verkefnisstjórn fjölda starfsmanna.

23 0 II Jafnréttismat á frumvörpum hefur verið í lágmarki enda beðið eftir
leiðsögn sérfræðinga og/eða námskeiði.
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5. Undirstofnanir

Í starfsreglum jafnréttisfulltrúa koma fram ýmsar skyldur jafnréttisfulltrúa við undirstofnanir
ráðuneytanna. Vinsamlegastfyllið út töfluna hér að neðan. Tilgreinið hvort taflan hafi verið uppfærð
í ár.

Bréf var skrifað til allra neðangreindra stofnana og var 54% svörun. Upplýsingar hafa verið uppfærðar
í samræmi við svör (bókstafur, J eða N, ef ekki barst svar).

Fj. Jafnr.Nafn stofnunar starfsm. áætlun Tengiliður
25 viðmið

Borgarholtsskóli Já Já Ottar Ólafsson
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Já Já Guðbjörg Einarsdóttir
Fjölbrautaskóli Snæfellinga J Ekki uppfærð Hrafnhildur Hallvarðsdóttir
Fjölbrautaskóli Suðurlands J J Þórarinn Ingólfsson
Fjölbrautaskóli Suðurnesja J Aðgerðir vantar Guðlaug M. Pálsdóttir
Fjölbrautaskóli Vesturlands Já Já Ólöf H. Samúelsdóttir
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti J Ekki uppfærð Berglind Halla Jónsdóttir
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ J Ekki uppfærð Ásdís Björnsdóttir
Fjölbrautaskólinn við Ármúla Já Já Róbert Örvar Ferdinandsson
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði Já Já Heimir Björnsson
Framhaldsskólinn á Húsavík Já Já Dóra Ármannsdóttir
Framhaldsskólinn á Laugum J J Birna Björnsdóttir
Framhaldsskólinn í Austur -

J Ekki uppfærð Eyjólfur GuðmundssonSkaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ J Guðbjörg Aðalbergsdóttir
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum J Ekki uppfærð Helga Kristín Kolbeins
Gljúfrasteinn N N Guðný Dóra Gestsdóttir
Háskóli íslands Já Já Arnar Gíslason
Háskólinn á Akureyri Já Já, í Kristinn P. Magnússonendurvinnslu
Háskólinn í Reykjavík Já Nei Ásrún Matthíasdóttir
Háskólinn á Bifröst Já í vinnslu Magnús Árni Skjöld Magnússon
Hljóðbókasafn íslands Nei Nei Þóra Sigríður Ingólfsdóttir
Hólaskóli, Háskólinn á Hólum J Ekki uppfærð Erla B. Örnólfsdóttir
Iðnskólinn í Hafnarfirði J Ekki uppfærð Þór Pálsson
íslenski dansflokkurinn Nei Nei Kristín Ögmundsdóttir
Kvennaskólinn í Reykjavík Já Já Þórður Kristinsson
Kvikmyndamiðstöð íslands N N Sigurrós Hilmarsdóttir
Kvikmyndasafn íslands N N Gunnþóra Halldórsdóttir
Landbúnaðarháskóli íslands J N Bára Sif Sigurjónsdóttir
Landsbókasafn Islands -

Já Já Vigdís Edda JónsdóttirHáskólabókasafn
Lánasjóður íslenskra námsmanna Já í vinnslu Edda Kristjánsdóttir
Listaháskóli íslands Já Já Sara Stef. Hildardóttir
Listasafn Einars Jónssonar N N Sigríður Melrós Ólafsdóttir
Listasafn íslands N N Svanfríður Franklínsdóttir
Menntaskóli Borgarfjarðar Nei Já Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir
Menntaskólinn á Akureyri Já Já Linda Sólveig Magnúsdóttir Logi

Ásbjörnsson
Menntaskólinn á Egilsstöðum Já Já Margaret Anne Johnson
Menntaskólinn á ísafirði J J Guðrún Á. Stefánsdóttir
Menntaskólinn á Tröllaskaga Nei J Lára Stefánsdóttir
Menntaskólinn að Laugarvatni Já Já Freyja Rós Haraldsdóttir
Menntaskólinn í Kópavogi Já Já Garðar Gíslason
Menntaskólinn í Reykjavík Já Já Ólöf Erna Leifsdóttir
Menntaskólinn við Hamrahlíð J J Lárus H. Bjarnason
Menntaskólinn við Sund J J Lóa Steinunn Kristjánsdóttir
Námsgagnastofnun Já Já Aldís Yngvadóttir
Námsmatsstofnun Já Úrelt Arnór Guðmundsson
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Náttúruminjasafn íslands N N Hilmar J. Malmquist
Rannsóknamiðstöð íslands, Rannís Já Nei Sigurður Björnsson
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og Nei Nei Valgerður Stefánsdóttirhevrnarskertra
Sinfóníuhljómsveit íslands J N Arna Kristín Einarsdóttir
Stofnun Arna Magnússonar í N N Guðrún Laufey Guðmundsdíslenskum fræðum
Tækniskólinn J Ekki uppfærð Þórdís Guðmundsdóttir
Verkmenntaskóli Austurlands Já Já Ingibjörg Þórðardóttir
Verkmenntaskólinn á Akureyri J J Sigríður Huld Jónsdóttir
Verzlunarskóli Islands Já Já Ingi Olafsson
Þjóðleikhúsið Já Já Ari Matthíasson
Þjóðskjalasafn íslands J J Helga Jóhannesdóttir

6. Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða.

Hvernig hefur kynjasamþættingar verið gætt? Samkvæmt 17. grein laga nr. 10/2008 er
ráðuneytum og opinberum stofnunum gert skylt að gæta að kynjasamþættingu við alla
stefnumótun og áætlanagerð.

Hér er verið að spyrja um starfsemi eða þá þjónustu sem ráðuneytið (og stofnanir) veitir
borgurum. Hefur ráðuneytið fléttað jafnréttissjónarmið inn í ákveðin verkefni, áætlanir
og/eða málaflokk eða er jafnrétti haft að leiðarljósi þegar ákvarðanir hafa verið teknar? Hér
á til dæmis að fjalla stuttlega um þau verkefni sem verið er að vinna í tengslum við kynjaða
hagstjárn- ogfjárlagagerð.

Hér er ekki verið að spyrja um starfsmannamál.

a. í ráðuneytinu?

Jafnréttisfulltrúi hefur verið með kynningu í ráðuneytinu í samræmi við jafnréttisáætlun
Stjórnarráðsins. Fleiri kynningar sem tengjast jafnréttismálum hafa verið haldnar, sem dæmi
má nefna um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, kynjamun á þolendum og gerendum ofbeldis
og notkun ungs fólks á samskiptamiðlum. Jafnrétti er eitt afleiðarstefum ásamt fimm öðrum
grunnþáttum í námskrám sem hefur verið fylgt eftir í skólum og í útgáfu nýrra námsbóka.

Vitundarvakning um kynferðislegt-, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum er
samstarfsverkefni þriggja ráðuneyta. Mennta- og menningarmálaráðuneytið leggur til formann
verkefnisstjórnar og starfsfólk verkefnisins hafði aðsetur í ráðuneytinu. Jafnréttissjónarmið
eru ráðandi í öllum verkefnum sem Vitundarvakningin stendur að og var verkefnaráðinn
starfsmaður kynjafræðingur. Vitundarvakningin frumsýndi á árinu stuttmynd fyrir nemendur á
miðstigi grunnskóla sem meðal annars fjallar um staðalímyndir, gafút kennsluleiðbeiningar
með myndinni og ýmislegt fleira sem kynnt var starfsfólki ráðuneytisins, þannig að mikil
umræða hefur verið í gangi um þessi mál.

Jafnréttisfulltrúi vann með níu sérfræðingum ráðuneytisins að framgangi jafn margra verkefna
í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum 2011 - 2014. Haldnir voru fundir
með vinnuhópum þannig að öflug umræða hefur skapast um jafnrétti kynja í kringum þessi
verkefni sem í sjálfu sér felur í sér ávinning í jafnréttismálum. Verkefnin eru eftirfarandi:
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Aðgengi kvenna og karla að fjármagni til vísindarannsókna, verkefni nr. 36 í áætlun.

Ávinningur verkefnisins eru bættar kyngreindar upplýsingar um styrkjakerfi flestra opinberra
rannsóknasjóða og kynjajöfnun í fagráðum ásamt hvatningu til kvenna um að sækja í sjóðina.

Verkefni mennta- og menningarmálaráðuneytis í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð, á vegum
fjármálaráðuneytis, fjallaði um styrkjakerfi vísindarannsókna. Megin niðurstöður eru að
kyngreindar upplýsingar sjóðanna þarf að bæta og hvetja þarf konur til að sækja um styrki úr
sjóðunum. Verkefnið var unnið af teymi sérfræðinga í ráðuneytinu. Áhersla var lögð á að
greina, með kynjasjónarmið að leiðarljósi, sókn í opinbera samkeppnissjóði 2009 - 2014 og
úthlutanir úr þeim. Einnig var kynjahlutfall í stjórnum og fagráðum skoðað. Sjónum var beint
að eftirtöldum sjóðum: AVS-rannsóknasjóði í sjávarútvegi, Átaki til atvinnusköpunar,
Fomminjasjóði (hét áður Fornleifasjóður), Framleiðnisjóði landbúnaðarins, Innviðasjóði (hét
áður Tækjasjóður), Markáætlun á sviði vísinda og tækni, Nýsköpunarsjóði námsmanna,
Orkusjóði, Rannsóknarnámssjóði (sameinaðist Rannsóknasjóði í byrjun árs 2013),
Rannsóknasjóði, Starfslaunasjóði sjálfstætt starfandi fræðimanna (hét áður Launasjóður
höfunda fræðirita), Tækniþróunarsjóði og Verkefnasjóði sjávarútvegsins (samkeppnisdeild).
Um var að ræða þriggja ára verkefni sem lauk 2014. Upplýsingar eru aðgengilegar á vef
ráðuneytisins: http://www.menntamalaraduneyti.is/raduneyti/jafnrettilkynjud-hagstjom.Meðal annars kemur
eftirfarandi fram:

Skortur á kyngreinanlegum upplýsingum er vandamál sem þarf að bæta úr. Á vefsíðum sjóðanna má
finna upplýsingar um umsóknir og úthlutanir og í ljós hefur komið að Rannsóknasjóður birtir
nákvæmari upplýsingar en flestir aðrir sjóðir sem hér hafa verið til athugunar og mættu aðrir sjóðir taka
hann sér tilfyrirmyndar. Hjá öllum sjóðum vantar víðtækari kyngreinanlegar upplýsingar um skiptingu
fjármagns í umsóknum og úthlutunum eða svonefnt árangurshlutfall. Kyngreindar upplýsingar um
þátttakendur í rannsóknum og afleidd störf þurfa að vera aðgengilegar, þar sem því verður við komið.
Þá vantar upplýsingar um kynjahlutfall í stjórnum þeirra fyrirtækja sem fá styrki en árið 2014 skal stjórn
skipuð með að hámarki 60% af öðru kyninu.

Minnihluti umsækjenda í opinberu sjóðina eru konur á árunum 2011-2014. Hlutfall kvenna er misjafnt
eftir eðli sjóða og fagsviða innan þeirra og endurspeglar hlutfallið hefðbundnar starfsgreinar kvenna og
karla. Árangurshlutfall kynja er þó nokkuð jafnt sem bendir til þess að kyn hafi ekki áhrif á
styrkveitingar. Niðurstöður úttektar þessarar sýna að umsóknum frá konum fer fjölgandi.

/ .. ./eftirspurn kynja eftir því að fá styrki úr sjóðum nokkuð mismunandi eftir því hvaða sjóður er
skoðaður. Ætla má að eftirspurnin endurspegli kynjaskiptingu innan fagsviða eins og meðal fastráðinna
kennara á háskólastigi, kynjaskiptingu í stöðum prófessora, dósenta og lektora svo og kynjaskiptingu
háskólanema. Þetta má meðal annars sjá í eftirspurn kynjanna eftir styrkjum úr Rannsóknasjóði. Konur
eru í áberandi minnihluta þeirra sem sækja um og hljóta styrki á sviði verkfræði, tækni og raunvísinda.
Konur eru einnig í minnihluta þeirra sem sækja í náttúru- og umhverfisvísindi, heilbrigðis- og lífvísindi
og hugvísindi þótt ætla megi að þær séu í meirihluta þeirra sem útskrifast með framhaldsgráðu úr
háskólum í mörgum eða flestum fögum innan þessara sviða. Hins vegar eru konur í meirihluta þeirra
sem sækja um í fagráð félagsvísinda og lýðheilsu árið 2014. / .. ./

Kynjaskipting í fagráðum sjóðanna hefur á síðustu árum færst nokkuð í átt til meiri jöfnuðar. Enn sitja
þó færri konur en karlar í fagráðum. Verkefnastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu að halda þurfi áfram að
vinna að jafnri kynjaskiptingu í fagráðum og að mikilvægt sé að hvetja konur til þátttöku. Huga mætti
að því hvort fyrirkomulag við skipan fagráða hafi áhrif á kynjaskiptinguna. / .. ./

Þess má geta að mennta- og menningarmálaráðuneytið fyrirhugar að óska eftir samstarfi við
umsýsluaðila sjóða sem undir það heyra, um að hefja undirbúning að sniðmáti fyrir sjóðina til að stuðla
að kyngreiningu og samræmingu í framsetningu upplýsinga. Gengið verður út frá því að kyngreindar
upplýsingar liggi fyrir og verði birtar á vefum sjóðanna þannig að ekki þurfi að grafa eftir þeim. Þá
verður beðið um yfirlýst jafnréttismarkmið þegar stofnanasamningar sjóðanna verða endurnýjaðir og
óskað eftir að þau verði birt í gögnum og á vefsíðum.
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Konur og kvikmyndagerð, verkefni nr. 35 í áætlun.

Ávinningur verkefnisins felst í aðgerðum til að bæta bága stöðu kvenna í kvikmyndagerð.
Úttektir hafa verið gerðar á veittum styrkjum og kannaðhvort kvenlægt sjónarhorn nái eyrum
styrkveitenda. Með þátttöku í norrænu samstarfsverkefni eru fleiri konur farnar að skrifa
handrit og framleiða myndir. Þær eru hvattar til að sækja um styrki og fá aðstoð við það.
Kennsluefni fyrir grunnskóla verður framleitt. Vonast er til að konur fari í auknum mæli í nám
í kvikmyndagerð, bæði í einstöku valáföngum í skólum og einnig í kvikmyndatengt
framhaldsnám.

Vinnuhópur með sérfræðingi í lista-, safna- og fjölmiðladeild á skrifstofu menningarmála og
jafuréttisráðgjafa ráðuneytisins, Námsgagnastofnun, Kvikmyndamiðstöð, Wift, félagi kvenna
í kvikmyndum og sjónvarpi, og kennurum kannaði leiðir til að hvetja konur til að sækja um
styrki úr Kvikmyndasjóði. Skoðaðar voru umsóknir um styrki til handritsgerðar og
framleiðslu kvikmynda, heimildarmynda og sjónvarpsþátta því konur sækja ekki um í sama
hlutfalli og karlar. Leitað var leiða til þess að viðfangsefni með kvenlægum gildum njóti
viðurkenningar til jafns við karllæg í mati á umsóknum. Markmiðið var að hvetja konur til að
stíga fram með sögur sínar, vekja athygli á miklum skorti á sýnileika og sjónarhorni kvenna í
kvikmyndagerð, fá fleiri myndir unnar afkonum og finna leiðir til að stúlkur frá unga aldri
fari í kvikmyndasköpun ekki síður en piltar.

Styrkur fékkst úr Framkvæmdasjóði jafnréttismála árið 2013 til að taka þátt í verkefninu
Dorisfilm, sem unnið var í samstarfi Íslendinga og Norðmanna með stuðningi af reynslu Svía.
Verkefnið miðar að því að rannsaka hvernig sögur líta dagsins ljós þegar konur bera ábyrgð á
öllum lykilhlutverkum í kvikmyndagerð og þegar konur eru í aðalhlutverki sem söguhetjur.
Handritasamkeppni var auglýst og fengu konur stuðning við ritun og útfærslu
kvikmyndahandrita. Árangur varð betri en vonir stóðu til og hefur orðið áframhald á
námskeiðum og fyrirlestrum. Undir verndarvæng Doris-verkefnisins verða framleiddar
myndir eftir verðlaunahandritum og stuðningur veittur öllum konum sem eru í hópnum.
Norræn samvinna hefur eflst með þátttöku í verkefninu og alþjóðlegt tengslanet hefur verið
myndað. Kennsluefni mun styðja við myndefnið sem framleitt verður. Með því verður hægt
að auka þekkingu á myndlæsi með kynjagleraugum á öllum skólastigum. Reynsla hefur
fengist af nýtingu sambærilegs efnis í myndlæsi í framhaldsskólum og háskólum í Svíþjóð en
á Íslandi er markmiðið að ná til 10 - 12 ára nemenda í grunnskólum.

Þótt ávinningur af verkefninu sé sýnilegur má benda á að staða íslenskar kvikmyndagerðar var
árið 2014 á forræði karla eins og sjá má í töflu sem fengin er úr úttekt Kristínar Atladóttur feb.
2015.

Leikstjórar
Handritshöfundar

ÍSLENSKAR KVIKMYNDIR 2014 ( í fullri lengd, 7 talsins)
KARLAR KONUR
7
13
8
5
7
10
7
o
o
4
16
12

o
o
oKvikmyndataka

Klipping
Tónlist
Hljóðhönnun
Leikmynd
Búningar
Gervi
Brellur
Aðalleikarar

2*
o
o

Aðalframleiðendur

2**
8
6
o
5
I

* Í öðru tilfellinu þar sem kona er skráð sem klippari eru bæði karl og kona skráð
** Í báðum tilfellum þar sem kona er skráð fyrir leikmyndi eru bæði karl og kona
skráð og í báðum tilfellum er karl skráður á undan
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Kennaramenntun, verkefni nr. 34 í áætlun.

Ávinningur verkefnisins felst í hvatningu á innleiðingu skyldunámskeiða í kynjafræði við
endurskoðun á inntaki kennaramenntunar ogjafnréttisráðgjafi ráðuneytisins er kominn í stjórn
RannKyn, rannsóknarstofu um jafnrétti, kyngervi og menntun við HÍ.

Á því tímabili sem verkefnið varði, fór fram gagnger endurskoðun á námsbrautum háskólanna
til kennsluréttinda í kjölfar nýrrar löggjafar; nr. 87/2008. Samhliða var umtalsverður
niðurskurður fjárveitinga til háskólanna í kjölfar bankahrunsins og sameining HÍ og KHÍ
skapaði spennu og tortryggni milli greina og greinasviða í kennaramenntuninni.
Starfshópur, með fulltrúum kennaramenntunar og sérfræðingum úr ráðuneytinu, hefur unnið
að endurskoðun kennaramenntunar, með fulltrúum HÍ, HA og LHÍ, og hafa háskólar verið
hvattir til að innleiða skyldunámskeið í kynjafræði fyrir alla nemendur. Sú vinna hefur ekki
borið þann árangur sem vonast var til. Margt bendir til, meðal annars rannsóknir á vegum
RannKyn, að flesta kennara á háskólastigi skorti grunnþekkingu í kynjafræði til þess að geta
miðlað kynjasjónarmiðum ásamt með fagþekkingu til nemenda.

Starfsgreinar, verkefni nr. 33 í áætlun.

Ávinningur verkefnisins felst einkum í kynningu á vandanum við að fá bæði kynin til að eygja
jöfn tækifæri til náms í greinum sem hingað til hafa talist hefðbundnar kvenna- eða
karlagreinar. Framhaldsstyrkur fékkst til átaks á árinu 2015 við að draga úr kynbundnu náms
og starfsvali.

Upphaflegt markmið verkefnisins var að kanna ástæður þess að stúlkur leita fremur í
starfsgreinar sem skilgreindar hafa verið sem hefðbundnar kvennagreinar og piltar í þær sem
hafa verið skilgreindar sem hefðbundnar karlagreinar.

Verkefninu var stjórnað af sérfræðingi í framhaldsfræðslu- og starfsmenntadeild á skrifstofu
mennta- og vísindamála ásamt jafnréttisráðgjafa ráðuneytisins. Kynjasamþætting í
Raftækniskólanum var könnuð og skýrslu skilað 2014. Helstu niðurstöður voru kynntar á
fundi með starfsfólki skólans. Leitað hefur verið eftir áhrifaþáttum á námsval í stöku
framhaldsskólum en lausn hefur ekki fundist. Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík,
ásamt jafnréttisráðgjafa ráðuneytisins, taka þátt í evrópskum samskiptaverkefnum sem beinast
annars vegar að náms- og starfsvali almennt og hins vegar að því að fá stúlkur til að velja nám
í tæknigreinum og raunvísindum.

Styrkur fékkst úr Framkvæmdasjóði jafnréttismála vegna ársins 2014 í verkefni sem er hluti af
framkvæmdaáætlun gegn launamisrétti kynjanna og aðgerðahópi um launajafnrétti og
starfsgreinar, á vegum velferðarráðuneytis. Jafnréttisráðgjafi mennta- og
menningarmálaráðneytis situr í aðgerðahópnum og mun ráðuneytið stýra verkefni til að draga
úr kynbundnu náms- og starfsvali sem fékk 2.2 m.kr. Verkefnið kemur til framkvæmda árið
2015 og er vonast til að með samstilltu átaki skóla og vinnumarkaðarins finnist leiðir sem
jafna tækifæri nemenda til að velja sér nám og störf óháð kyni.

Félagslíf í framhaldsskólum, verkefni nr. 32 í áætlun.

Ávinningur verkefnisins er sá að þátttaka kvenna í nefndum og öðru félagslífi nemenda
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framhaldsskóla er að aukast og unnið er markvisst að fræðslu um staðalímyndir, klám,
kynferðislegt ofbeldi og kynheilbrigði. Þá fékkst samþykktur kynjakvóti í spurningakeppni
sjónvarpsins Gettu betur.

Markmið verkefnisins var að kanna þátttöku pilta og stúlkna í félagslífi með það að markmiði
að stuðla að jöfnum tækifærum. Vinnuhópur, með fulltrúum skólameistara og námsráðgjafa
framhaldsskóla og fulltrúum Sambands íslenskra framhaldsskólanema, ásamt sérfræðingi í
íþrótta- og æskulýðsdeild á skrifstofu menntamála og jafnrétti sráðgjafa ráðuneytisins, sá um
að undirbúa könnun um skólamenningu og birtingamynd kynja.

Jafnréttisáætlanir í framhaldsskólum hafa á undanförnum árum tekið mið afheildarstarfi í
skólanum en félagslífi nemenda er yfirleitt ekki gerð skil í aðgerðaáætlunum þeirra.
Vinnuhópur verkefnisins skoðaði hvort grípa þyrfti til sértækra aðgerða til að hvetja annað
kynið til frekari þátttöku í félagslífi. Í ljós korn að aðgerða er þörf, meðal annars til að efla
þátttöku stúlkna í spurningaþættinum Gettu betur og ræðukeppniMorfis. Þá hefur skort á að
birtingamyndir kynja í skólamyndböndum, útvarpsþáttum, á lokuðum samfélagsmiðlum og í
öðru efni á vegum nemendafélaga hafi verið í anda jafnréttis kynja. Í ljós korn að ólík
menning og afstaða er ríkjandi meðal nemenda eftir því í hvaða skólum þeir eru. Jafnframt var
framkvæmd kosninga til stjórna og nefnda á vegum nemendafélaga skoðuð.

Með styrk sem fékkst úr Framkvæmdasjóði jafnréttismála árið 2013 var unnið markvisst að
því að efla jafnréttisvitund í félagslífi framhaldsskólanema í samvinnu við Samband íslenskra
framhaldsskólanema og Félag framhaldsskóla. Stefnt er að því að gera nemendum kleift að
taka þátt í vinnu við að móta og setja sér siðareglur. Jafnframt hefur verið haft samráð við
ríkisfjölmiðla (RÚV) um efnisval og framkvæmd þáttaraða eins og spurningakeppni og
söngkeppni framhaldsskóla. Áframhaldandi styrkur fékkst til verkefnisins úr
Framkvæmdasjóði jafnréttismála vegna ársins 2014 sem kemur til framkvæmda árið 2015.

Jafnrétti í háskólum, verkefni nr. 31 í áætlun.

Helsti ávinningur verkefnisins er að samstarf hefur komist á meðal jafnréttisfulltrúa
háskólanna. Úttekt um stöðu jafnréttismála í háskólunum hefur verið skoðuð og leiða leitað til
úrbóta. Reynslu er miðað með tengslaneti og fundum.

Að höfðu samráði við aðila í háskólum landsins, sem mynduðu í upphafi óformlegan
starfshóp um verkefnið ásamt sérfræðingi á skrifstofu mennta- og vísindamála og
jafnréttisráðgjafa ráðuneytisins, var ákveðið að byrja á að vinna greiningu á stöðunni til þess
að geta skipulagt hvernig best yrði að koma á markvissri fræðslu um jafnréttismál í háskólum
landsins. Skýrslan Jafnrétti í háskólum á Íslandi; Greining á stöðujafnréttismála í háskólum
á Íslandi korn út árið 2013 og er aðgengileg á vef ráðuneytisins
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgafuskra. Í skýrslunni er að finna samantekt á stöðu
jafnréttismála þar sem háskólarnir eru skoðaðir með tilliti til þriggja þátta; hvort
jafnréttisáætlun sé til staðar og hvort að henni sé framfylgt, með hvaða hætti haldið er utan um
jafnréttismál innan hvers skóla og hvernig staða jafnréttismála er með hliðsjón af
jafnréttislögum.

Í niðurstöðum skýrslunnar koma fram áhyggjur af ójafnri skiptingu kynja innan ákveðinna
deilda, afbrottfalli karlkyns nemenda, framtíð kvenkyns nemenda að loknu námi, tímaskorti
við vinnu að jafnréttismálum og eftirfylgni með jafnréttisáætlunum. Í háskólunum er einnig
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nokkuð rætt um mikilvægi þess að útvíkka jafnréttishugtakið og horfa á jafnrétti í víðari
skilningi. Í umræðu um niðurstöður viðtala við sérfræðinga á sviðum jafnréttismála kemur
fram áhersla á mikilvægi aukins samstarfs milli háskólanna. Í því sambandi er fjallað um
mögulega árlega fundi þar sem farið verði yfir markmið jafnréttisstafs og jafnréttisnefndir
háskólanna myndu fá tækifæri til þess að bera saman bækur sínar. Á fundi
jafnréttisfulltrúanna 2014 kom fram að þá skortir fræðslu til að eflast í starfinu auk þess sem
skilgreina þurfi starfshlutfall í þetta málefni ef árangurs megi vænta. Var ákveðið að stefna að
fræðsludegi í ágúst 2015, að því tilskildu að fjármagn fáist og halda áfram reglulegum fundum
jafnréttisfulltrúa.

Jafnrétti í framhaldsskólum, verkefni nr. 30 í áætlun.

Ávinningur verkefnisins er að áföngum í kynja og jafnréttisfræðum hefur fjölgað í
framhaldsskólum og eru dæmi um að þeir séu skylda fyrir nýnema. Þá hefur reglubundin
samvinna jafnréttisfulltrúa komist á og jafnréttisviðburðum fjölgað. Er þetta í samræmi við
markmið verkefnisins en fallið hefur verið frá jafnréttisverðlaunum vegna skorts á fjármagni
og vanda við framkvæmd.

Veturinn 2012 - 2013 kannaði verkefnisstjórn, með sérfræðingi í framhaldsskóladeild á
skrifstofu mennta- og vísindamála og jafnréttisráðgjafa ráðuneytisins, námsframboð í
kynjafræði framhaldsskóla. Um þriðjungur þeirra var með kynjafræði sem skylduáfanga á
ákveðnum brautum eða í boði sem valáfanga enda kemur fram í námskrám að jafnrétti á að
vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum skóla.

Fundir voru haldnir með jafnréttisfulltrúum og haldinn var námskeiðsdagur með fræðslu og
umræðum. Áhersla var lögð á leiðir til að miðla upplýsingum um atburði og góða fyrirlesara
til að koma í skólana með kynningar. Tengslaneti hefur komist á milli jafnréttisfulltrúanna.
Þar er meðal annars miðlað upplýsingum um jafnréttisviðburði í skólunum, stundum einstaka
viðburði eða heila daga og í öðrum tilfellum daglega viðburði í eina viku ár hvert. Þá hefur
verið miðlað upplýsingum um nýjar jafnréttisáætlanir skólanna. Styrkur fékkst úr
Framkvæmdasjóði jafnréttismála til að vinna þeim farveg á öðrum skólastigum eins og fram
kemur í umfjöllun um verkefni nr. 29.

Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum, verkefni nr. 29 í áætlun.

Helsti ávinningur er fólginn í aðgerðabundnum jafnréttisáætlunum skóla á öllum skólastigum,
með sérstakri áherslu á forvarnir í ofbeldismálum og námsefni sem er tilbúið til útgáfu en það
var tilraunakennt í undanfarandi þróunarverkefni.

Markmið verkefnisins var að samþætta jafnréttisfræðslu í skólastarfi. Gerður var samningur
við Jafnréttisstofu um framkvæmd verkefnisins, með sérfræðing á leik- og grunnskóladeild
skrifstofu menntamála sem tengilið ásamt jafnréttisráðgjafa ráðuneytisins. Markmiðið var að
hugmyndir og verkefni sem unnin voru í þróunarverkefninu Jafnrétti í skólum myndu nýtast
fleiri skólum og sveitarfélögum. Samið var um gerð kennsluleiðbeininga til útgáfu með
barnabókinni Þegar Friðrik var Fríða / Þegar Rósa var Ragnar og kennsluleiðbeiningar með
söguramma við námsefni sem unnið var í þróunarverkefninu. Námsefnið er tilbúið til útgáfu
en styrkur dugði ekki fyrir prentun. Fáist ekki styrkir sem sótt hefur verið um til prentunar
verður látið duga að gefa efnið út á vef árið 2015 og verður það kynnt í skólum.
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Styrkur fékkst árið 2013 úr Framkvæmdasjóði jafnréttismála til að útvíkka verkefnið í
Jafnréttisáætlanir í alla skóla. Leikskólar, grunnskólar og tónlistarskólar voru beðnir um að
senda Jafnréttisstofu jafnréttisáætlanir sem eiga að vera í samræmi við lög 1012008 og ná til
allrar starfsemi viðkomandi skóla, bæði nemenda og starfsfólks. Innköllunin fer fram á
skólaárunum 2013 - 2015 og felst meðal annars í að aðstoða skólana við gerð
aðgerðabundinna jafnréttisáætlana með sérstakri áherslu á kynbundið og kynferðislegt áreiti I
ofbeldi. Um er að ræða 172 grunnskóla, 285 leikskóla og 88 tónlistarskóla. Þeir hafa verið
hvattir til að afla sér fræðslu og ráðgjafar til að sinna forvörnum og til að setja sér verkferla og
viðbragðsáætlanir.

Skólar geta fengið aðstoð hjá Jafnréttisstofu sem hefur umsjón með verkefninu en hún hefur á
síðustu tveimur árum aðstoðað framhaldsskóla við að gera jafnréttisáætlanir sem ná til alls
skólastarf. Verkefninu hefur verið sniðinn stakkur sem miðast við fjármagn sem fékkst til
þess. Jafnframt hefur verið leitast við að aðstoða skóla við innleiðingu jafnréttisstoðarinnar í
aðalnámskrám og að vinna gegn neikvæðum staðalmyndum um hlutverk kynja.

Kynungabók, verkefni nr. 28 í áætlun.

Helsti ávinningur er að kennarar á grunn-, framhalds-, og háskólastigi hafa í Kynungabók
handhægan aðgang að upplýsingum sem henta nemendum um stöðu kynja. Efni úr bókinni
hefur verið nýtt í kennslubækur og nemendur hafa leyfi til að nýta upplýsingar í vefútgáfu
beint í verkefnavinnu.

Kynungabók er handbók fyrir ungt fólk með upplýsingum um kynferði og jafnrétti.
Upplýsingar voru síðast uppfærðar í vefútgáfu 2014: www.menntamalaraduneyti.is/kynungabok.

Markmið með útgáfu Kynungabókar eru að veita raunsæja mynd af stöðu kynja í samfélaginu
og vekja ungt fólk til umhugsunar um hvernig mismunandi mótun kynjanna hefur áhrif á líf
ungs fólks út frá menningu, umhverfi og tíma. Í ritinu eru hnitmiðaðar upplýsingar úr
rannsóknum, gagnagrunnum, lögum og reglugerðum. Kynungabók er ætluð 15 - 25 ára
ungmennum og nær því til nemenda á þremur skólastigum. Veturinn 2010 - 2011 var bókin
tilraunakennd af níu kennurum í grunn-, framhalds- og háskólum semmynduðu
.Kennarateymi Kynungabókar". Teymið hefur miðlað reynslu sín á milli og til annarra
kennara sem nota bókina og ein úr hópnum vann að nýjustu uppfærslu 2014 sem er
aðgengileg á vefnum. Upphaflega var Kynungabók prentuð í stóru upplagi og eintök send til
skóla, bókasafna og fleiri stofnana sem koma að námi og kennslu. Þá gátu kennarar fengið
eintök fyrir nemendahópa auk þess sem skólabókasöfn komu sér upp bekkjarsettum.

b. í stofnunum?

Á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins eru 56 stofnanir sem fengu bréf frá
jafnréttisfulltrúa þar sem óskað var eftir upplýsingum um hvort jafnréttisáætlanir með
aðgerðum, einkum í kynferðislegu ofbeldi og áreitni, væru til staðar á heimasíðum.
Spurt var um hvort kyngreindar upplýsingar um starfsemina væru aðgengilegar, hvort
sérstök jafnréttisverkefni hefðu verið í gangi og hvort kynjafræði væri kennd í
framhaldsskólum og háskólum. Svör fengust frá 30 stofnunum eða 54%.
Jafnréttisáætlun er aðgengileg á heimasíðum 22 þeirra stofnana sem svöruðu.
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Kyngreindar upplýsingar eru aðgengilegar á heimasíðum 17 stofnana sem svöruðu,
oftast í ársskýrslum.

Í flestum framhaldsskólum er boðið upp á kynjafræði sem valáfanga, í einum skóla er
kynjafræði skylduáfangi á öllum brautum, annars staðar er hún skylda í kjarna og í
fleiri áföngum, hluti af félagsgreinaáföngum eða "stefnir í kjarna". Einn skóli svarar
að þar sé "leitast við að jafna kynjaskiptingu í námi og starfi" sem gera má ráð fyrir að
gildi víðar. Í öðrum var talað um árlegan jafnréttisdag, jafnréttisviku, fyrirlestra um
jafnrétti og kynferðislega misnotkun, tímarit um jafnréttismál, innra jafnréttisstarf
meðal kennara og nemenda. Dæmi voru nefnd um jafnréttisteymi nemendafélags og
jafnréttisnefndir starfsfólks sem vinna með nemendum, jafnréttisáætlanir hjá
nemendum og feministafélög.

Í háskólum er misjafnt hversu öflugt jafnréttisstarf má finna en þeir sem eru hvað
öflugastir eru með fjölbreytta viðburði og námskeið sem sótt eru af fjölda fólks utan
og innan skólanna. Er Háskóli Íslands þar í fararbroddi.

Víða má sjá öflug jafnréttisviðhorf hjá öðrum stofnunum á vegum ráðuneytisins. Sem
dæmi má nefna kynjasamþættingu í starfi Þjóðleikhússins. Nokkrar stofnanir nefna að
leitast sé við að kynjajafna stöðugildi, gæta kynjahlutfalls í nefndum og ráðum og
skoðað hvort starfsemin þjóni jafnt konum sem körlum. Námsgagnastofnun gafút
bókina Ég, þú og við öl! - Sögur og staðreyndir umjafnrétti ásamt
kennsluleiðbeiningum og er efnið ætlað mið- og unglingastigi. Í meðfylgjandi töflu má
sjá útdrátt úr svörum stofnana vegna starfsemi þeirra árið 2014.
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Tengiliðir mars 2015 Jafnr.áætl. á vef Kyngreindar upplýsingar á vef Jafnréttisverkefni

Kyngreindar upplýs. um kennara i ársskýrslu 2013 Kynjafræði i vali. Jafnréttisnefnd
BorgarhoItsskóli Já en ekki um nemendur. Sama gildir um skipuð tveimur fulltrúum kennara og

mætingaskýrslu 2014 tveimur fulltrúum nemenda.

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra http://www.fnv.is/jafnrettisaaetlun- Nei. væntanlegt Ekki verkefni.Leitast við að jafna
fnv kynjaskiptingu i námi og starfi.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga J
Fjölbrautaskóli Suðurlands

http://www.fss.is/index.php/skolinn/ http://www.fss.is/index.php/skolinn/um- Ekki tilgreind.ath. kyngreindarFjölbrautaskóli Suðurnesja almennar-upplysingar/stefnur-og- skolann/toelulegar-upplysingar upplýsingaradgerdaaaetlanir/jafnrettisaaetlun

Fjölbrautaskóli Vesturlands Já í ársskýrslu Kynjafræði i vali

Fjölbrautaskólinn i Breiðholti
Fjölbrautaskólinn i Garðabæ

Jafnréttisvisar Kynjafræði i vali. árlegur
http://www.fa.is/fjolbrautaskolinn/jafnrettissida/drog jafnréttisdagur. launakönnun.

Fjölbrautaskólinn við Ármúla Drög 2012 biða samþ.skólafundar Vogin: Timarit um jafnréttismál-ad-jafnrettisaaetlun-2012/ http://www.fa.is/ritstjorn/jafnrettissidalv
ogin2014.pdf

Flensborgarskólinn i Hafnarfirði Já Já Kynjafræði i vali. áhersla á jafnrétti

Framhaldsskólinn á Húsavík Nei Já Til stendur að bjóða kynjafræðiáfanga

Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-
Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í
Vestmannaevium
Gljúfrasteinn

Jafnréttisviðburðir. í rannsóknum og
Háskóli íslands jafnretti .hi.is í Árbók Hí á vef kennslu eru fjölmörg verkefni skilgreind

i tengslum við innra jafnréttisstarf
skólans. sjá nánar í jafnréttisáætlun Hí.

Háskólinn á Akureyri http://www.unak.is/um- http://www.unak.is/um-ha/lykiltolur Kynjafræði í boði. fyrirlestrar um
ha/moya/page/jafnrettisrad jafnrétti og kynferðilega misnotkun ofl.

http://www.ru.is/haskolinn/stefna- Aðgerðaáætlun um einelti og áreitni:
Háskólinn i Reykjavik Ekki aðgengilegar á heimasíðu http://www.ru.is/haskolinn/stefna-hr/jafnrettisaaetlun-hr/

hr/kynferdisleg-areitni-einelti

Námskeiðið "Máttur kvenna" 11 vikur i
senn frá 2004, rekstrarnámskeið, 700

Háskólinn á Bifröst Já í vinnslu, koma 2015 konur hafa farið í gegn.
Kynjafræðinámskeið inni í fjölda
faqqreina,

Hljóðbókasafn íslands Nei Nei

Hólaskóli, Háskólinn á Hólum
Iðnskólinn í Hafnarfirði

íslenski dansflokkurinn Nýr vefur, verður með upplýsiningum Fleiri KK en KVK sem dansarar á
samningi

Jafnréttisteymi nemendafélagsins
starfar með jafnréttisfulltrúa starfsfólks
og jafnréttisnefndar starfsfólks. Þar eru

í skýrslu jafnréttisfulltrúa frá 2014 eru kyngreindar skiplögð verkefni er varða jafnrétti í
upplýsingar um kennara og nemendur, þmt um umhverfi nemenda utan kennslu.

Kvennaskólinn i Reykjavík Já, frá 2013 stjórn nemendafélagsins frá aldamótum. Jafnréttisnefndin skipuleggur fræðslu
http://www.kvenno.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=113 fyrir starfsfólk skólans sem tengist
10 jafnrétti.

Kennsluefni og kennsluleiðbeiningar er
varðar kynbundið ofbeldi er á
heimasiðu skólans.
Mælinaar hjá Skólapúlsi.

Kvikmyndamiðstöð íslands

Kvikmyndasafn íslands Leitast við að kynjajafna stöðugildi

Landbúnaðarháskóli íslands

Landsbókasafn íslands - http://landsbokasafn.is/uploads/stef Birtar í ársskýrslu sbr. jafnréttisáætlun Þátttaka i tilraunaverkefni FJR og VEL
Háskólabókasafn nuskrar/Jafnréttisstefna2014.pdf um innleiðingu jafnlaunastaðals

Lánasjóður íslenskra námsmanna Fer í ársskýrslu KVK eru 75% starfsfólks, reynt að
fjölga KK

http://lhi.is/media/filer_private/2014/
Listaháskóli íslands 11/03/jafnrettisstefna_lhijuni_2014 í ársskýrslu um nem.og starfsf. Jafnréttisnefnd, ný jafnréttisáætlun

_yfirlesin_okt2014.pdf

Listasafn Einars Jónssonar
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Listasafn islands

Kynjafræði skylduáfnagi á öllum
Menntaskóli Borgarfjarðar Já, en ekki með aðgerðaáætlun i ársskýrslum o.fl. brautum, Kynjasamþætting i

félagsgreinaáföngum, verkefni hjá
öllum um iafnrétti, kvn, mannréttindi.

http://www.ma.is/is/skolinn/jafnrettis Kynjafræði i vali. Jafnréttisnefnd
Menntaskólinn á Akureyri stefna-ma Uppfært 17. september skipuð tveimur fulltrúum kennara og

2014 tveimur fulltrúum nemenda.

i ársskýrslum eru kyngreindar upplýsingar um
Kynjafræðiáfangi i vali kenndur á

Menntaskólinn á Egilsstöðum Já vorönn 2014. Endurskoðun
fjölda nemenda eftir brautum. jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlunar

lokið vor 2014
Menntaskólinn á isafirði

Menntaskólinn á Tröllaskaga Nei Nei Kynjafræði i FÉL sem er skylduáfangi

Kynjafræði skylda i kjarna og i fleiri

Skólaskýrsla ársins 2014 áföngum. Jafnréttisfyrirlestrar fyrir allan
Menntaskólinn að Laugarvatni http://ml.is/index.php/jafnrettisaaetlu

http://issuu.com/menntaskolinnadlaugarvatni/docs/ skólann. Jafnréttisáætlun hjá
n nemendafélagi. Jafnréttisáætlun kynntarsskyrsla_ml_2014

starfsfólki. Jafnréttisfulltrúi fær stuðning
oa sækir viðburði.

Menntaskólinn i Kópavogi Nei Jafnréttisvika o.fl.

Kynjafr. i vali, kynjakvóti i Gettu betur,
Menntaskólinn i Reykjavik Já Já i jafnréttisáætlun og skólaskýrslu jafnlaunastefna, feministafélag og félag

hinsegin fólks i MR.
Menntaskólinn við Hamrahlíð

Menntaskólinn við Sund

Út komt bókin "Ég, þú og við öll _
Námsgagnastofnun Já Nei, en verða i ársskýrslu 2014 Sögur og staðreyndir um jafnrétti"

ásamt kennsluleiðbeiningum. Ætluð
mið- og unglingastigi.

Námsmatsstofnun http://www.namsmat.is/vefur/stofnu http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_pro
nin/jafnréttisstefna.pdf flskyrsla _ nidurstodur _ 2014 .pdf

Náttúruminjasafn islands

Rannsóknamiðstöð islands,
Nei http://www.rannis.is/sjodir/menntun/rannsoknasjod Unnið með fyrirkomulag sjóða,

Rannís ur/tolfraedi-rannsoknasjods forsendur og fagráð

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra Neiog heyrnarskertra
Sinfóniuhljómsveit islands
Stofnun Arna Magnússonar i
islenskum fræðum

Tækniskólinn http://www.tskoli.is/jafnrettisstefna/

Kynjafræði valgrein,stefnir i kjarna.
Verkmenntaskóli Austurlands í vinnslu Nei Kynjahlutfalls gætt nefndum og ráðum.

Allir kennarar á fræðsluþingi um
kvnferðisl. ofbeldi ceon börnum

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Verzlunarskóli islands http://www.verslo.is/media/jafnretti/J Iársskýrslu http://www.verslo.is/media/rafraen- Jafnréttisnefnd. Jafnréttis- og
afnrettisaaetlun-VI_H2014_2.pdfl skjoI/Arsskyrsla-Verzlunarskola-lslands-2013.pdf kynjafræði hefur verið i boði sem

valgrein.

Samþætting, sjá
Þjóðleikhúsið Já Já http://www.leikhusid.is/bak-vid-

tioldin/starfsmenn/iafnrettisaaetlun
Þjóðskjalasafn islands N
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7. Tölfræðilegar upplýsingar - hlutfall kvenna og karla í nefndum,
stjórnum og ráðum.

Gögnum skal skila í Excel-formi. Sent er út sérstakt Excel-slgal með þessu eyðublaði. Ef það
er ekki notað skal gæta þess að upplýsingar séu sambærilegar.

Fram skal koma: nafn nefndar, fJöldi nefndarmanna,fJöldi kvenna, fJöldi karla, hlutfall hvors
kyns og hvort nefodin sé skipuð í samræmi við 15.gr laga nr. IO/2008 eða ekki. Skipta þarf
upp nefndunum eflir því hvort þær eru lögbundnar nefndir eða ráðherraskipaðar. Einnig þarf
að gera grein fyrir því hvaða nefndir voru skipaðar á starfsárinu. Í samantekt skal komafram
fJöldi nefnda, fJöldi nefndarmanna, fJöldi kvenna, fJöldi karla, hlutfall kynjanna og hve
margar nefndir eru skipaðar í samræmi við 15.gr. og hve margar nefndir eru það ekki. Sér
yfirlit þarf að skilafyrir nefndir sem voru skipaðar á starfsárinu.

Ef nefnd er ekki skipuð í samræmi við 15.gr. má ráðuneytið skila rökstuðningi með
greinargerð um hversvegna ekki var skipað í samræmi við umrædda 15.gr. Jafnréttisstofa fer
yfir rökstuðninginn og tilkynnir svofljótt sem unnt er hvort hann er tekinn til greina.

Skipuð í Ekki
skipuð íNefnd Aðalm/kk Aðalm/kvk samtals hlutfall/kk hlutfall/kvk samræmi
samræmi

við 15.gr
við 15.gr

al lögbundnar nefndir - heildarfjöldi 2014

Samtals: 442 323 765 58% 42% 93 87

bl
lögbundnar nefndir - nefndarmenn skipaðir á árinu
2014

Samtals: 59 54 113 52% 48% 25 6

e) ráðherraskipaðar - heildarfjöldi 2014

Samtals: 85 95 180 47% 53% 22 5

d) ráðherraskipaðar - nefndarmenn skipaðir á árinu 2014

Samtals: 38 39 77 49% 51% 7 3

el heildarfjöldi nefnda á árinu 2014

Samtals: 527 418 945 56% 44% 115 92
Samtals
skipaðar 97 93 190 51% 49% 32 9
á árinu:
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8. Hvernig tryggir ráðuneytið að skipað sé í nefndir og ráð samkvæmt
kynjakvótanum sem tilgreindur er í 15. gr. laga nr. 10/2008?

Í bréfum með ósk um tilnefningu í nefnd er farið fram á að bæði kona og karl séu tilnefnd. Sé
það ekki gert er óskað eftir skýringu og beðið um endurskoðun. Við skipan í nefnd er leitast
við að hafa jafnan fjölda kvenna og karla. Ekki hefur tekist að fara að lögum um skipan í allar
nefndir, einkum þær sem varða starfsgreinar eins og sveinsprófsnefndir, nemaleyfisnefndir og
starfsgreinaráð en sannarlega er það reynt.

9. Hefur ráðuneytið birt kynjahlutföll í nefndum, ráðum og stjórnum á
heimasíðu sinni?

Já, http://www.menntamalaraduneyti.is/nefndir/
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10.Tölfræðilegar upplýsingar:

a) Starfsfólk ráðuneytis 31. desember 2014

Fjöldi kk. Fjöldi kvk. Hlutfall kk. Hlutfall kvk.

Ráðherra 1 100%

Ráðuneytisstjóri 1 100%

Aðstm. ráðherra 1 100%

Skrifstofustjórar 3 2 60% 40%

Sérfræðingar 19 34 36% 64%

Annað starfsfólk 2 12 14% 86%

b) Undirstofnanir 31. desember 2014

Fjöldi kk. Fjöldi kvk. Hlutfall kk. Hlutfall kvk.

Framkvæmdastjóri 30 26 54% 46%

Yfirstjórnl staðgengill 32 22 59% 41%
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11. Staða verkefna í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í
jafnréttismálum.

Tilgreinið númerþeirra verkefna sem ráðuneytið ber ábyrgð á og lýsið stöðuþess.

Merkingar:

I

Fylgst hefur verið með kynjahlutfalli umsókna og úthlutana úr
opinberum rannsóknasjóðum. Lokaskýrsla er væntanleg.

Nr. Staða Athugasemdir:

28 Kynungabók hefur verið uppfærð miðað við mars 2014.

Kennsluleiðbeiningar fyrir efni sem hentar leikskólum og fyrstu
bekkjum grunnskóla voru unnar og kynningar eru í gangi fyrir kennara.

I Fræðslufundur var haldinn fyrir jafnréttisfulltrúa og kynjafræðikennara
í framhaldsskólum.

29 I

I Skýrsla um jafnrétti í háskólum á Íslandi var unnin og birt á vef
ráðuneytisins: http://www.menntamalaraduneyti.is/fTettir/forsidugreinar/nr17649 Hugmyndir um
jafnréttisverðlaun voru ræddar en fallið frá þeim vegna takmarkaðs
fjármagns til verkefnisins.

30

31

32

33

34 I
35

36 I

I Jöfn þátttaka í félagslífi framhaldsskólanema var tekin til
endurskoðunar í samstarfi við nemendur og kynjakvóti settur á
spurningakeppnina "Gettu betur".

I Aðstæður stúlkna í starfsgreinum hafa verið skoðaðar, einkum í
raftækninámi og er skýrsla væntanleg.

Tveir hópar hafa verið að störfum, skoða meðal annars grunnþekkingu
kennaranema í kynjafræði.

Kvikmyndagerð kvenna hefur verið blásin lífi með stuðningi þessa
verkefnis, meðal annars hefur verkefnið fengið viðurkenningu erlendis.
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12. Jafnréttisumsagnir með frumvörpum.

Hefur ráðuneytið framkvæmt jafnréttismat á frumvörpum? Ef já, gefið upp númer máls á Alþingi eða
aðrar upplýsingar. Nei

13. Hefur farið fram athugun á launamun kynjanna í
ráðuneytinu?

Samkvæmt Jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins hefur fjármálaráðuneytið í samráði við rekstrarstjðra,
mannauðsstjára og jafnréttisfulltrúa unnið þetta verkefni í gegnum ákveðið ferli. Hvernig hefur
framkvæmd ferilsins tekist í ráðuneytinu? Er til dæmis tekið tillit til athugasemda jafnréttisfulltrúa og
treystir starfsfólk niðurstöðunum? Já

14. Annað sem jafnréttisfulltrúar vilja taka fram varðandi
starfið eða ábendingar til Jafnréttisstofu.

Eins og ítrekað hefur verið þarfnast jafnréttisfulltrúar leiðbeininga og námskeiða til að geta
metið frumvörp með jafnréttisgleraugum.

Reykjavík þann 31. mars 2015

r
:}...__~~\
Jóna Pálsdóttir
Jafnréttisfulltrúi

. (/
Ásta Magnúsdóttir
Ráðuneytisstjóri
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