
 

Gátlisti fyrir leikskóla þar sem er trans barn 

� Gott er að eiga fund með foreldrum/forsjáraðilum og tryggja að allir séu meðvitaðir um stöðu og 
þarfir barnsins sem og úrræði og fræðslu sem standa til boða. Þá er gott að nýta stuðningsáætlun 
fyrir trans nemendur og fara í gegnum viðeigandi atriði hennar. 
� Mikilvægt er að veita foreldrum/forsjáraðilum stuðning og leggja áherslu á styrkleika barnsins og 
jákvæðar breytingar á því. Einnig má benda þeim á upplýsingar og fræðsluefni um trans börn. 
� Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því að trans börn eru viðkvæmur hópur í samfélaginu og eiga 
meiri hættu á því að verða fyrir ofbeldi vegna kynvitundar og kyntjáningar sinnar en önnur börn, 
bæði á heimilum sínum og annars staðar. Ef grunur vaknar um að barnið sé að verða fyrir ofbeldi 
(t.d. tilfinningalegt, líkamlegt, vanræksla) skal skólinn tilkynna til Barnaverndar. 
� Gott er að fá fræðslu fyrir starfsfólk um trans börn. 
� Gott er að halda fund eða senda upplýsingapóst á forsjáraðila bekkjarsystkina barnsins til að 
upplýsa og fræða þá um málefni trans fólks og styðja við umræður sem eiga sér stað í skólanum 
(hægt er að óska eftir aðstoð frá sérfræðingi mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu við slíkt). 
� Mikilvægt er að virða nafnaval nemenda og kynna það fyrir öðrum nemendum og starfsfólki 
skólans. Ekki eru þó öll trans börn sem velja sér nýtt nafn og sum máta nokkur nöfn.  
� Gott er að tryggja að valnafn barnsins sé skráð í öll kerfi og skjöl sem skólinn heldur úti ef það og 
forráðamenn svo kjósa. 
� Mikilvægt er að temja sér notkun á þeim fornöfnum sem barnið kýs (t.d. hann, hún, hán o.s.fr.). 
� Mikilvægt er að styðja kyntjáningu barnsins og veita því frelsi til þess að tjá kynvitund sína. Ekki 
setja spurningamerki við kyntjáningu barnsins eða reyna að stýra henni, jafnvel þó að hún taki 
breytingum. 
� Trans börn eru með fjölbreytta kyntjáningu, rétt eins og sís börn. Ekki gera ráð fyrir ákveðinni 
hegðun frá nemandanum sem byggjast á kyni hans, t.d. því að trans stelpa falli algjörlega að 
hugmyndum um kvenleika.  
� Tryggðu að nemandinn sé öruggur í öllum aðstæðum og rýmum skólans. Ef svo er ekki þarf að 
skoða hvað veldur óörygginu og ráðast í breytingar, hvort sem það snýr að t.d. skipulagi skólans, 
hegðun starfsfólks/nemenda eða námsefni. 
� Tryggðu aðgang að kynhlutlausum salernum og skiptiaðstöðu, jafnvel má breyta þeirri aðstöðu 
sem fyrir er, en leyfðu barninu að velja aðstöðu sem það telur best henta sinni kynvitund. 
� Kynntu þér hvað tvíhyggjukynjakerfi er og áhrif þess á bæði sís og trans fólk. 
� Mikilvægt er að fjalla um fjölbreytileika kyns og trans fólk við samnemendur barnsins. Nefna þarf 
breytingar á stöðu barnsins, valnafn þess og fornöfn. 
� Mikilvægt er að setja sér stefnu um núllþol gagnvart neikvæðri og niðurlægjandi notkun á 
hugtökum sem tengjast trans (og öðru hinsegin) fólki. Ræddu það við nemendur, áhrif slíkrar 
orðanotkunar og legðu áherslu á hvernig nemendur geti stutt við bakið á þeim sem verða fyrir slíku. 
� Forðastu að kynja nemendahópa: Talaðu frekar um nemendur, börn og krakka en um stelpur og 
stráka. 
� Forðastu að skipta hópnum eftir kyni. Notaðu frekar stafrófið, sokkalit, uppáhaldsmat, aldur o.s.frv. 

http://reykjavik.is/trans-born-og-skolar
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/studningsaaetlun_grunnskola_fyrir_trans_nemendur_2021_0.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/studningsaaetlun_grunnskola_fyrir_trans_nemendur_2021_0.pdf
https://reykjavik.is/hinsegin-fraedsluefni
mailto:hinsegin@reykjavik.is
mailto:hinsegin@reykjavik.is
https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/kynhlutlaus-personufornofn-han-he-hin/
https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/kyntjaning/
https://reykjavik.is/stada-trans-barna
https://otila.is/grunnurinn/kynjatvihyggja/
http://www.welcomingschools.org/pages/stop-thats-so-gay-anti-lgbtq-comments/
http://www.welcomingschools.org/pages/stop-thats-so-gay-anti-lgbtq-comments/

