
 

Gátlisti fyrir leikskóla til að verða trans-vænir 
 

Skólinn 
� Regluleg fræðsla fyrir starfsfólk um trans börn og annað hinsegin fólk, á minnst 3ja ára fresti. 
� Regluleg fræðsla fyrir nemendur um trans börn og annað hinsegin fólk eftir þörfum. 
� Útbúðu eyðublöð og aðrar skráningar sem skólinn útbýr sjálfur þannig að forsjáraðilar og/eða börn 

geti valið kyn og fornafn við hæfi. 
� Tryggðu aðgang að kynhlutlausum salernum. 
� Nefndu þá hópa eða breytur sem þarf sérstaklega að huga að í eineltisstefnu skólans, t.d. 

hinsegin, trans börn. 
� Ef forsjáraðilar bjóða leikskólabörnum í afmæli skal ræða við þá um leiðir til þess að bjóða í afmæli 

án þess að styðjast við kynjaskiptingu, t.d. með afmælishópum. 
Trans barnið 

� Gott er að fara í gegnum stuðningsáætlun fyrir trans nemendur með forsjáraðilum og aðilum 
leikskólans.  

� Mikilvægt er að styðja við kyntjáningu barna og veita þeim frelsi til þess að tjá kynvitund sína. 
� Mikilvægt er að virða nafnaval nemenda og kynna það fyrir öðrum nemendum og starfsfólki 

skólans. 
� Mikilvægt er að temja sér notkun á þeim fornöfnum sem svara kynvitund nemenda (hann, hún, 

hán, o.s.fr.).  
� 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.  

� Þegar trans barn skiptir um skóla er gott er að eiga upplýsingafund með því starfsfólki sem kemur 
til með að vinna með því. Þannig má tryggja að nýr skóli sé upplýstur og komi til móts við þarfir 
barnsins. 

Kennslustofan 
� Kynntu þér hvað tvíhyggjukynjakerfið er og áhrif þess á trans nemendur jafnt sem sís nemendur. 
� Forðastu að kynja hópinn: Talaðu frekar um nemendur, börn eða krakka en um stelpur og stráka. 
� Forðastu að skipta hópnum eftir kyni. Notaðu frekar t.d. borðaskipan, stafrófið, uppáhalds mat, 

sokkalit o.s.fr. 
� Ef leikskólinn kemur að skipulagningu afmæla er gott að forðast kynjaskiptingu í þeim og frekar 

stofna afmælishópa út frá öðru en kyni (t.d. hópum inni á deild, stafrófi, afmælisdögum/aldri). 
� Gott er að hvetja nemendur til þess að tengjast í gegnum aðra þætti en kyn, t.d. eftir áhugamálum. 
� Forðastu að gera ráð fyrir ákveðinni hegðun frá nemendum sem byggjast á kyni þeirra, t.d. að 

stelpurnar vilji dansa eða að strákarnir séu harkalegir. 
� Vertu tilbúin/n/ð að taka á stöðluðum hugmyndum um kyn þegar þær birtast hjá nemendum (og 

öðrum), t.d. ‚þetta er svo stelpulegt‘, ‚af hverju er hún með stutt hár?‘. 
� Settu stefnu um núllþol gagnvart neikvæðri og niðurlægjandi notkun á hugtökum sem tengjast 

trans (og öðru hinsegin) fólki, bæði hjá nemendum og starfsfólki. 
� Ræddu sérstaklega um fjölbreytileika við nemendur og útbúðu jafnvel plagg sem tekur á stríðni og 

einelti og hafðu það sýnilegt á deildinni. T.d. Við uppnefnum ekki,  
� Lestu/notaðu bækur sem sýna fjölbreytileika kyns. Jafnvel er hægt að breyta kyni sögupersóna og 

þannig stokka upp kynhlutverkum. 
� Útbúðu verkefni eða skilaboð fyrir nemendahópinn sem undirstrika fjölbreytileika, t.d. „Öll börn 

geta… (dansað, eldað, verið með sítt hár, farið í fótbolta, verið í dúkkó…)“, „Sum börn eiga tvær 
mömmur, sum eiga einn pabba, sum borða ekki kjöt“ o.s.fr. 

� Bjóddu nemendum upp á fjölbreyttar fyrirmyndir sem brjóta upp staðlaðar hugmyndir um kynin, 
afrek þeirra, útlit, hegðun og tilfinningar. 

� Hugaðu að fjölbreytileika og því að fara út fyrir kynjanorm þegar þú notar/sýnir myndir af fólki og 
vertu sjálf/ur/t fyrirmynd og farðu út fyrir kynjanormin þegar þú getur. 
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