J ämställldhetssplan fför Mu
unka fo
olkhöggskola
An
ntagen av sttyrelsen 200
08-03-31
Reeviderad 2011-04-11
kt:
U tgångspunk
ors och männs lika rätt i
Jäämställdhetsslagen (1991, reviderad 22001) ska fräämja kvinno
frååga om arbeete, anställniings- och an
ndra arbetsviillkor samt utvecklingsm
u
möjligheter i
arrbetet. Lagen
n har som mål
m att i förstta hand förbättra kvinno
ors villkor i aarbetslivet.
I llagen regleraas
• arbetssgivarens skyyldighet att bedriva aktivt jämställdh
hetsarbete
• förbud
d mot könsd
diskrimineriing
• förbud
d mot sexueella trakasserrier
• samveerkan ska sk
ke mellan arbbetsgivare och
o anställda
a
Jäämställdhetspolicy
En
n jämn könssfördelning på alla nivåeer inom Munka folkhög
gskola är en vviktig
deemokrati- occh effektiviteetsfråga. En positiv utveckling på follkhögskolan
n uppnår vi
geenom att båd
de mäns och
h kvinnors eerfarenhet occh värdering
gar beaktas ooch får
geenomslag. Därför
D
är det viktigt att bbåda könen finns
f
represe
enterade på alla nivåer
in
nom folkhög
gskolan, bådee vad gäller styrelse, perrsonal och sttuderande.
Påå Munka follkhögskola strävar vi efteer att öka peersonalens och de studerrandes
m
möjligheter attt påverka siin arbets-/stu
tudiesituatio
on för att bl a kunna föreena
yrrkesliv/studiier med ansvvaret för hem
m och familjj på ett effek
ktivt sätt.
Jäämställdhet råder
r
när kvvinnor och m
män har sam
mma möjligh
het att:
• komm
ma till tals occh framföra sina åsikterr i alla samm
manhang
• föreko
omma i sam
mma omfattn
ning inom allla befattnin
ngar och kurrser
• ha lika lön och an
nställningsviillkor för likaa eller likvärrdigt arbete
kla sin komp
petens och ssitt lärande i arbetet
• utveck
• gå vid
dare till nya arbetsuppgif
a
fter
• förenaa förvärvsarb
bete med fam
miljeansvar
saamt
gon form av sexuella trakasserier
• ej utsäättas för någ
H
Handlingsplaan för att nå jämställdh
hetsmålen
1. Kvinnor occh män ska komma tilll tals på likaa villkor i allla samman
nhang
påå Munka folkhögskola
Saamtalet är deen självklaraa grunden föör den komm
munikativa processen
p
påå
foolkhögskolan
n. Det förutssätter att allaa, oberoendee av kön, blirr lyssnade påå och
saamtidigt har förmåga attt lyssna på aandra i de oliika samarbe
etsorgan som
m förekomm
mer
påå skolan. Ettt reflekterand
de förhållnin
ngssätt är käännetecknan
nde för
koommunikatiionen på Mu
unka folkhöggskola, där såväl
s
medarb
betare som sstuderande
haar en vilja attt tillägna sig
g kunskaperr och insikter om de kön
nsbundna väärderingar,
soom vi av trad
dition bär med oss.
Läärarna är särrskilt observvanta på att kkvinnor och män komm
mer till tals occh
up
ppmärksammas i samm
ma utsträckn
ning i undervvisningssituationen:
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genuspersspektivet upppmärksamm
mas i samtliga undervisn
ningsgrupper under
u
2011. K
Konstskolan
n anordnar en
e genusdagg i mars som
m
startar meed en öppen
n föreläsning
g för samtlig
ga kurser
kursdeltag
garna uppm
märksammass på skolans jämställdheetsplan vad
avser reprresentationeen i skolans olika samverkansorgan
rektor utsser en inspirratör för jäm
mställdhetsfrå
ågor, som h
har till uppgift
att stödja personalen i jämställdh
hetsarbetet.

2. Jämnare könsförrdelning i aalla befattningar och ku
urser inom samtliga
områden i verksaamheten, caa 40-60%
• andelen män,
m
inom ssåväl undervvisning som kansli och sservice bör
öka. Dettaa beaktas vidd kommande nyrekryterringar.
An
ntalet kvinn
nor i ledandee befattning 2011 är 6 avv 11 eller förh
hållandet 544,5-45,5%. Viid
nyyrekrytering
g av en filialfföreståndaree 2010 gick platsen
p
till en kvinnlig ssökande, som
m
errsätter en maanlig företräädare.
När det gällerr kursdeltagaarna råder ddet traditioneellt en överviikt för kvinn
nliga
uderande påå de flesta lin
njer. Under vårterminen
n 2011 uppn
nåddes för föörsta gången
n
stu
en
n övervikt fö
ör manliga sttuderande ppå Allmän ku
urs i Munka Ljungby (333/29). Räknar
vi in Allmän kurs
k
i Persto
orp (14/36) bblir fördelnin
ngen 47/65.. Speciellt oojämn
ng råder på de
d hälsoinrikktade utbild
dningarna. Linjen Hälsoocoachutbild
dköönsfördelnin
niing har undeer läsåret 20
010/2011 17 kkvinnor och
h 4 män. Antalet manligga antagna på
p
uttbildningen har ökat under det senaaste året. Till distanskurrsen Seniorccoachuttbildning haar endast kvinnliga sökan
hösten 2010
0
nde antagit sina platser och under h
ku
unde 2 manlliga sökandee antas av 155 till Stresspeedagogutbild
dningen. Attt bryta dettaa
m
mönster är en
n uppgift på lång sikt. M
Målsättningen för hälsou
utbildningarn
na är att få
fleer manliga sökande
s
in i utbildningeen (20 %).
3. Lika lön
l och anställningsvilllkor för lika eller likvä
ärdigt arbetee
Uppföljning och
o utvärderring av lönekkriterier och
h lönesättnin
ng, s k lönekkartläggning
g
geenomförs årrligen, liksom
m att en han
ndlingsplan för
f jämställd
da löner uppprättas.
Löönekartläggn
ningen efterr 2010 års reevision visarr inte på några löneskilln
nader som
beeror på kön, utan kan fö
örklaras utifrrån sakliga kriterier
k
som
m befattning , ansvar m m.
m
k
ing eftersträävas vid nyre
ekrytering avv linjele• en jämn könsfördelni
dare/filiall-föreståndarre
manas att sö
öka praktisk pedagogiskk utbildning
• obehörigaa lärare uppm
för att kom
mpetensvägeen höja sin lön
l
mma villkor
• kvinnor och män ansställs på sam
• ofrivilligt deltidsarbette avskaffas successivt
mpetens och
h lärandet i arbetet. Gå
å vidare till nya
4. Utvecckla sin kom
arbetssuppgifter.
• både kvin
nnor och män
petensutveckkling,
n uppmuntrras till komp
eftersom detta är kop
pplat till löneesättningen
nka folkhög
gskola gör, i samband m
med bud• varje enheet inom Mun
getarbetett, upp en plaan för fortbilldning och lärande
l
i arbbetet
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planen ko
opplas till dee i budgeten öronmärkta
a medlem föör kompetensutvveckling
all kompeetensutveckl ing redovisaas i verksam
mhetsberättellsen
all person
nal erbjuds ddelta i kompetensutveckling via Folk
lkhögskola 2.0
2
2011-20133 inom områådena entrep
prenörskap, hållbar utveeckling och
kommuniikation

na är få inom
m Munka follkhögskola. Lärare kan bli
b linjeledarre/
Kaarriärvägarn
fillialförestånd
dare / bitr reektor / rektorr.
5. Fören
na förvärvsaarbete med familjeansvvar.
• alla småbarnsföräldraar uppmuntras till att ta ut sin lagsta
tadgade
föräldraledighet
6. Ej utsättas för nåågon form aav sexuella trakasserier
t
r
nkande eller sexuella tra
akasserier fårr inte
• jargonger som är krän
ma på Munkaa folkhögsko
ola. (till detta
a räknas ockkså kränkand
de
förekomm
bilder/textter, som ej få
får anslås, sk
kickas runt eller
e
spridas på annat säätt
t ex via Intternet eller S
SMS/MMS)
• lärarna gör de studeraande uppmäärksamma på
å vad som m
menas med
kränkandee jargonger ooch sexuellaa trakasserier. Bl a hänviisas till
skolans ”S
Studeranderäättsliga stan
ndard” och ”L
Likabehandllingsplan”
• det språk som
s
användds inom skollan är fritt frrån nedsättan
ande och
kränkandee kommentaarer som ansspelar på kön
nser sig utsattt för sexuellla trakasseriier, vänder sig
s
Om någon käänner sig kräänkt eller an
f
alltid h
hos den som
m
veederbörandee till närmastte chef/ledaare/mentor. Lojaliteten finns
ärr utsatt. Den
n som kränkeer någon fårr veta att dettta är oacceptabelt. Ytterrst har en
an
nställd/studeerande alltid
d rätt att göraa en formelll anmälan om
m sexuella ttrakasserier
tilll närmaste chef/rektor,
c
som då ockkså har skyld
dighet att utrreda ärendett.
In
nformation om
o vart perssonal och ku
ursdeltagare vänder sig om
o någon käänner sig
krränkt, ska tydligt framgåå vid anställn
ningens börrjan respektive kursstartt.
nsvaret för jämställdheeten och sa mverkan
An
Foolkhögskolan
ns styrelse har
h ansvaret för det överrgripande jäm
mställdhetsaarbetet.
Saamverkansg
gruppen utgö
ör den formeella grunden
n för det parrtssammanssatta arbetet
m
med jämställd
dhetsfrågor. På tjänstem
mannanivå har
h rektor an
nsvaret för
jäm
mställdhetsarbetet. Anssvaret kan deelegeras.
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