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   Yfirlit yfir sameiginlega viðburði háskólanna 
     14. – 18. febrúar 2022 

 
Rektorapanell - Framtíðarsýn háskólanna í 
jafnréttismálum 
Title in English: Rector's panel - The vision of the Icelandic universities for the future of 
gender equality 
Viðburður á vegum: Sameiginlegur 
Ábyrgðarmaður: Arnar, Sveinn og allir, arnarg@hi.is, sveinng@hi.is 
Staður: Streymt frá Hátíðasal (Livestream.com/hi --> Facebook) 
Tímasetning: 14. febrúar kl. 13-14 
Tungumál: Íslenska 
Fundarstjóri/moderator:  Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, ritstjóri Stundarinnar. 
Þátttakendur: Rektorar háskólanna 
Lýsing: Rektorar háskólanna á Íslandi ræða jafnréttismál í víðum skilningi, helstu áherslur 

innan einstakra skóla og að hverju þurfi að huga í framtíðinni. Fundi stýrir Ingibjörg Dögg 
Kjartansdóttir, ritstjóri Stundarinnar. Hægt verður að senda inn spurningar til fundarstjóra 
meðan á viðburði stendur. 

Hinsegin fræðsla: Hvernig búum við til 
hinseginvænt háskólasamfélag? 
Title in English: Queer education: How can we make the university queer friendly? 
Viðburður á vegum: Sameiginlegur - allir háskólar 
Ábyrgðarmaður: Arnar, Sveinn og allir, arnarg@hi.is, sveinng@hi.is 
Staður: Stúdíóstreymi (Livestream.com/hi  --> Facebook) 
Tímasetning: 15. febrúar kl. 13-14 
Tungumál: Íslenska 
Fundarstjóri/moderator: Katrín Oddsdóttir, doktorsnemi og formaður Stjórnarskrárfélagsins. 
Þátttakendur: Tótla I. Sæmundsdóttir, fræðslustýra Samtakanna '78 

Lýsing: Tótla I. Sæmundsdóttir, fræðslustýra Samtakanna '78 heldur fræðsluerindi fyrir 

starfsfólk og nemendur háskólanna. Hún fer yfir ýmislegt sem gott er að vita, t.d. 
notkun fornafna, hvað felst í merkingu ýmissa hugtaka, og hvað hinn almenni 
háskólaborgari getur gert til að stuðla að hinseginvænu háskólasamfélagi. Fundi stýrir 
Katrín Oddsdóttir, doktorsnemi og formaður Stjórnarskrárfélagsins. Í framhaldi af 
erindi er boðið upp á spurningar frá áhorfendum. 
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Stafrænt ofbeldi 
Title in English: Online harassment 
Viðburður á vegum: Sameiginlegur - allir háskólar 
Ábyrgðarmaður: Arnar, Sveinn og allir, arnarg@hi.is, sveinng@hi.is 
Staður: Einfalt streymi (Zoom  --> Facebook) 
Tímasetning: 16. febrúar kl. 12-13 
Tungumál: Íslenska 
Fundarstjóri/moderator: Embla Guðrúnar Ágústsdóttir félagsfræðingur og talskona Tabú.  
Þátttakendur:  

• Dr. María Rún Bjarnadóttir, verkefnisstjóri stafræns ofbeldis hjá embætti 
Ríkislögreglustjóra 

• Derek Allen, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta 
• Ugla Stefanía Jónsdóttir, kynjafræðingur og formaður Trans Ísland. 

Lýsing: Stafrænt ofbeldi er margbreytilegt og hefur þróast hratt á undanförnum árum. Dr. 
María Rún Bjarnadóttir, verkefnisstjóri stafræns ofbeldis hjá embætti Ríkislögreglustjóra flytur 
erindi þar sem hún útskýrir hvað stafrænt ofbeldi er og hvernig það birtist í dag.  
Í umræðum taka einnig þátt þau Derek Allen, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta, og 
Ugla Stefanía Jónsdóttir, kynjafræðingur og formaður Trans Ísland.  
Fundi stýrir Embla Guðrúnar Ágústsdóttir félagsfræðingur og talskona Tabú.  
Í framhaldi af erindi er boðið upp á spurningar frá áhorfendum. 

Nemendur og jafnrétti - framtíðin - uppistand 
Title in English: Students and equality - the future - standup comedy! 
Viðburður á vegum: Sameiginlegur  

• Viðburðurinn er á vegum Háskóla Íslands, Háskólans á Bifröst, Listaháskóla Íslands, 
Háskólans á Hólum, Háskólans á Akureyri, Háskólans í Reykjavík og 
Landbúnaðarháskóla Íslands. 

• University of Iceland, Bifröst University, Iceland University of the Arts, Hólar 
University, University of Akureyri, Reykjavik University and Agricultural University of 

Iceland are the hosts for the event, and it will be on Icelandic and English, where 
applicable. 

Ábyrgðarmaður: Kári Halldórsson, kaha@ru.is 
Staður: Online - Sara Björg, Kári og tæknimaður frá HR sjá um tengingar og fylgjast með 
spurningum frá nemendum.  Þessu verður stýrt frá húsnæði Háskólans í Reykjavík. 
Tímasetning: 18. febrúar kl. 12-13 
Tungumál: Íslenska/English (blandað líklegast) 
Fundarstjóri/moderator: Chanel Björk Sturludóttir, Baráttu- og fjölmiðlakona // Producer & 
Diversity activist, chanelbjork@gmail.com, 6595457 
Þátttakendur:  
Nemendur sem verða fulltrúar sinna háskóla: 

• HÍ: Erlingur Sigvaldason - jafnrettishi@hi.is 

• Bifröst: Erla Björg Eyjólfsdóttir - erlae19@bifrost.is 
• LHÍ: Sigtýr Ægir Kárason - sigtyr18@lhi.is 
• Hólar: Marion Dellinger - marion@holar.is 
• HA: Nökkvi Alexander Rounak Jónsson - ha180085@unak.is 
• HR: Shalini Shakraborty - shalini19@ru.is 
• LBHI: Ásrún Óskarsdóttir - nem.aso2@lbhi.is 
• Stutt uppistand með Stefáni Ingvari Vigfússyni í lok pallborðsumræðunnar - Grínisti, 

pistlahöfundur og sviðshöfundur, stefan.vigfusson@gmail.com 
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Lýsing: Hvernig blasa jafnréttismálin við fulltrúum nemenda í háskólum landsins? 
Hver eru brýnustu málin og hvaða hlutverki gegna þessar menntastofnanir í 
jafnréttisbaráttunni? 
Chanel Björk Sturludóttir, baráttu- og fjölmiðlakona, stýrir stafrænni pallborðsumræðu um 
jafnréttismál. 
Einn fulltrúi nemenda frá hverjum háskóla landsins sitja í pallborðinu. 
Í lokin mun Stefán Ingvar Vigfússon, uppistandari, ljúka umræðunni og fjalla um 
jafnréttismálin á sinn einstaka hátt. 

Áhersla er lögð á þau tækifæri sem skapast með því að setja hugmyndir um normið – hið 

„eðlilega“ – og hið undirskipaða undir smásjána. 

Dagskráin í ár er afar fjölbreytt og áhugaverð. Auk viðburða sem háskólarnir standa 

sameiginlega að, leggja háskólarnir hver til viðburði á þeirra vegum. Leitast er við að skapa 

opna umræðu og aukinn skilning á jafnrétti ásamt því að auka sýnileika jafnréttismála og 

virkja slagkraft þeirra fjölmörgu aðila sem vinna að jafnrétti. 

// 


