
 

Regnbogavottun Reykjavíkurborgar 
Aðgerðaáætlun í hinsegin málum 

 
 
Á meðan starfsstaður þinn fer í gegnum Regnbogavottun Reykjavíkurborgar er gott að 
huga að atriðum sem þarfnast frekari skoðunar og hægt væri að breyta eða bæta til 
þess að gera vinnustaðinn og þjónustuna sem þið veitið hinseginvænni. Hér fyrir neðan 
er eyðublað sem hægt er að fylla út um leið og fræðsla fer fram og hugmyndir um 
aðgerðir kvikna. Einnig má bæta við aðgerðum og útfæra þær nánar í kjölfarið á 
Regnbogavottuninni. Gott er að hafa bæklinginn sem fylgir Regnbogavottuninni til 
hliðsjónar, en í honum er að finna marga punkta sem geta verið nýttir í aðgerðir. Einnig 
má alltaf óska eftir frekari aðstoð og ráðgjöf með því að senda póst á 
hinsegin@reykjavik.is.  

 

Dæmi um hvernig má nota þetta eyðublað: 

 
Aðgerð #6 

Markmið: Að öll eyðublöð hafi þrjá möguleika í kyni 

Aðgerð/ir: Að yfirfara öll eyðublöð og bæta við kynsegin/annað þar sem er spurt um kyn 

Tímarammi: Klára fyrir maí 2021 

Ábyrgðaraðili: Jón Jónuson 

 

 

Aðgerð #7 

Markmið: Að bæta við mynd af samkynja pari í ayglýsingaefnið okkar 

Aðgerð/ir: Að taka myndir af samkynja pari og setja í næstu auglýsingar og á vefsíðu 

Tímarammi: Klára fyrir júlí 2021 

Ábyrgðaraðili: Julie Wiesniewska 
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Regnbogavottun Reykjavíkurborgar 
Aðgerðaáætlun í hinsegin málum 

 
Starfsstaður: 

Dagsetning: 

Stjórnandi: 

 

Aðgerð #1 

Markmið: 

 

Aðgerð/ir: 

 

Tímarammi: 

Ábyrgðaraðili: 

 

Aðgerð #2 

Markmið: 

 

Aðgerð/ir: 

 

Tímarammi: 

Ábyrgðaraðili: 

 

Aðgerð #3 

Markmið: 

 

Aðgerð/ir: 

 

Tímarammi: 

Ábyrgðaraðili: 

 

UnTo01
Typewriter
Eldflaugin

UnTo01
Typewriter
Skólaárið 2022 - 2023

UnTo01
Typewriter
Unnur Tómasdóttir

UnTo01
Typewriter
Kynjavinkilsumræða í miðlalæsisviku

UnTo01
Typewriter
Taka umræðu um hlutverk kynjanna í bókum og bíómyndum með börnunum.

UnTo01
Typewriter
Að börnin séu meðvituð um og geti beitt gagnrýnni hugsun á hlutverk og staðalímyndir kynjanna í bókum og bíómyndum.

UnTo01
Typewriter
Í miðlalæsisviku á hverju ári. (Hófst á vorönn 2022).

UnTo01
Typewriter
Iða Þorradóttir

UnTo01
Typewriter
Setja kynjakökuna oftar fram í lita og teikna.

UnTo01
Typewriter
Prenta út kynjaökuna (kyn, kyngervi, kynhneigð, kyntjáning) ásamt öðrum myndum sem börnin geta litað. Það að hafa myndina sýnilega og aðgengilega vekur reglulega upp góðar umræður.

UnTo01
Typewriter
Að börnin séu meðvituð um muninn á kyn, kyngervi, kynhneigð og kyntjáningu, og að mismunandi birtingarmyndir séu sýnilegar í frístundaheimilinu.

UnTo01
Typewriter
Skólaárið 2022-2023 (þegar hafið).

UnTo01
Typewriter
Rúna Kristín Stefánsdóttir

UnTo01
Typewriter
Gera breytingu á kyni/nafni mögulega í Völu frístund

UnTo01
Typewriter
Að foreldrar/forráðafólk geti breytt kyni/nafni barns í Völu eins og hægt er að gera í Mentor. Mikilvægt fyrir trans börn sem koma til okkar.

UnTo01
Typewriter
Koma verkbeiðni til þeirra sem sjá um Völu um að þessi möguleiki verði fyrir hendi. Fylgja verkbeiðninni eftir.

UnTo01
Typewriter
Skólaárið 2022 - 2023

UnTo01
Typewriter
Unnur Tómasdóttir



 

 

Aðgerð #4 

Markmið: 

 

Aðgerð/ir: 

 

Tímarammi: 

Ábyrgðaraðili: 

 

Aðgerð #5 

Markmið: 

 

Aðgerð/ir: 

 

Tímarammi: 

Ábyrgðaraðili: 

 

Aðgerð #6 

Markmið: 

 

Aðgerð/ir: 

 

Tímarammi: 

Ábyrgðaraðili: 

 




