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Bakgrund
Studenter och sökande till högskolan skyddas av ”Lagen om likabehandling av studenter vid
högskolan”. Lagen har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för
studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder, Lag
(2003:311).
Högskolan har enligt lagen om likabehandling skyldighet att arbeta förebyggande för att
förhindra att diskriminering och trakasserier uppstår. Årligen skall en likabehandlingsplan
upprättas. Högskolan granskas också av ombudsmännen JämO, DO, HO och HomO som ser
till att lagen efterföljs.

Vision
Högskolan i Gävle har en studiemiljö där respekten för den enskilde är självklar och som
därmed är fri från trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Detta befrämjar ett klimat som ger
studieglädje, hälsa och möjligheter till utveckling och framgång.

Samverkan
Högskolan har ansvaret för - i samverkan med Gefle Studentkår - att det aktiva
främjandearbetet bedrivs enligt likabehandlingslagens intentioner.
Vid introduktionen av nya studenter och faddrar informeras och utbildas de om lagen.
Samtidigt utdelas foldern ”Åtgärdsplan mot trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder”.
Högskolans jämställdhetssamordnare träffar kontinuerligt Gefle Studentkår, exempel på
gemensamma aktiviteter är olika mässor. Under året bedrivs även studiecirklar med de olika
studentföreningarna.
Likabehandlingsfrågan är på agendan på alla mötesserier högskolan har.
•
•
•
•

Åtgärd: Att följa upp att likabehandlingsfrågan finns på agendan på alla relevanta
mötesserier inom högskolan.
Tidsplan: Våren 2007
Ansvarig: Prefekter/chefer
Uppföljning: Prefekter/chefer avrapporterar till jämställdhetsrådet.

Organisation
Ett jämställdhetsråd har funnits vid högskolan sedan 1994. Rådets uppgifter har förändrats
med tiden och sedan lagen om likabehandling kom 2001 har rådet också uppgifter relaterade
till frågor om studenternas likabehandling.

För likabehandlingsarbetet som rör utbildning och studenter finns en samordnare.
Arbetet med likabehandling består av följande faser. Opinionsbildning och kunskapsspridning
samt planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för att främja likabehandling och
motverka diskriminering.
Jämställdhetsrådet har ansvaret för alla dessa faser utom genomförandefasen, som ligger på
den operativa organisationen.
•
•
•
•

Åtgärd: En översyn av likabehandlingsarbetets organisation.
Tidsplan: Våren 2007
Ansvarig: Rektor.
Uppföljning: Halvårsskiftet 2007

Trakasserier
Högskolan i Gävle har sedan 2004-06-30 en Åtgärdsplan mot trakasserier på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder
avseende studenter.
I planen framgår hur HiG förebygger och förhindrar trakasserier genom:
-

Utbildning av chefer och anställda
Information om Åtgärdsplanen som ett inslag i introduktionsutbildning för nyanställda.
Information om Åtgärdsplanen till studenter i samarbete med Studentkåren
Åtgärdsplanen mot trakasserier delas ut till alla studenter och anställda

Högskolans jämställdhetssamordnare träffar regelbundet Gefle Studentkår. Exempel på
gemensamma aktiviteter är olika mässor och studiecirklar med studentföreningarna.
Rådgivning och stöd får studenterna av HT- gruppen (Hantering av Trakasserier ) bestående av en
kurator från studenthälsan, jämställdhetssamordnaren och en studentrepresentant. Gruppen får
kontinuerlig utbildning. Alla, som varit utsatta eller har bevittnat trakasserier grundat på kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder,
kan vända sig till någon av personerna i gruppen. Dessa personer har tystnadsplikt och allt
som kommer fram behandlas konfidentiellt.
I åtgärdsplanen framgår hur högskolan hanterar och åtgärdar trakasserier:
-

Om du som student vill ha råd och stöd inom området ska du vända dig till HT – gruppen
Högskolan har skyldighet att utreda om någon inom organisationen får kännedom om att
en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier
Anmälan om trakasserier görs till rektor
Rektor beslutar om åtgärder och om ärendet skall föras till
disciplinnämnd/personalansvarsnämnd
Disciplinnämnd eller personalansvarsnämnd beslutar om eventuell påföljd

Åtgärdsplanen finns på
http://www.hig.se/pdf/ufk/atgardsplan.pdf
http://www.hig.se/pdf/ufk/atgardsplan06_eng.pdf

•

•
•
•

Åtgärd: Ta fram en ny åtgärdsplan mot trakasserier på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder
avseende studenter, där begreppen trakasserier pga kön, sexuella trakasserier samt
diskriminering direkt och indirekt förtydligas.
Tidsplan: Våren 2007
Ansvarig: Rektor
Uppföljning: Halvårsskiftet 2007

Rekrytering
Högskolan i Gävle har projekt för att öka andelen studenter som är av underrepresenterat kön
i grundutbildningen, följande projekt finns;
Inom högskolan bedrivs projekten QNOT (kvinnor inom naturvetenskap- och teknik) för de
kvinnor som går på någon av våra ingenjörsutbildningar, KIVO (killar i vård och omvårdnad)
för de män som går sjuksköterske – eller sociala omsorgsutbildningen samt KILY (killar i
lärarayrket) för de män som går lärarutbildningen med inriktning mot förskola/fritids/tidigare
år. Projekten består av tre delar i form av nätverksaktiviteter, personlig utveckling samt
mentorprogram.
Syftet med projekten är:
• att ge studenter av underrepresenterat kön en möjlighet att få ett nätverk av
verksamma i yrkeslivet.
• att skapa gemenskap inom utbildningsgrupperna för att därmed säkerställa ett minskat
antal avhopp.
• att skapa verksamhet för att underlätta kopplingen mellan studier och yrkesliv.
• att ge studenter verktyg för personlig utveckling och framtida nätverk.
Deltagande studenter i projekten medverkar också i rekryteringsarbetet.
I allt rekryterings- och informationsmaterial som framställs av högskolan finns
likabehandlingsaspekten vad gäller kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärd: Att vidareutveckla KIVO (killar i vård och omvårdnad) tillsammans med
Söderhamn, Ockelbo, Sandviken och Hofors kommuner samt Landstinget Gävleborg.
Tidsplan: Hela 2007
Ansvarig: Jämställdhetssamordnaren tillsammans med V-institutionen
Uppföljning: Jämställdhetssamordnaren och V-institutionen rapporterar till
jämställdhetsrådet.
Åtgärd: All personal som arbetar med rekrytering och information erbjuds utbildning
i likabehandlingsfrågor.
Tidsplan: 2007
Ansvarig: Chefen för Avdelningen för studentservice.
Uppföljning: Rapport till jämställdhetsrådet.
Åtgärd: Granska rekryterings- och informationsmaterial ur ett
likabehandlingsperspektiv.
Tidsplan: Kontinuerligt

•
•

Ansvarig: Chefen för Avdelningen för studentservice.
Uppföljning: Årligen

Antagning
Vid antagning på program där arbetsprover bedöms beaktas likabehandlingsaspektern.
•
•
•
•

Åtgärd: Högskolans riktlinjer för bedömning av arbetsprover utvärderas.
Tidsplan: 2007
Ansvarig: Chefen för Avdelningen för studentservice.
Uppföljning: Rapport till Jämställdhetsrådet

Introduktion
Vid introduktionen av nya studenter delas åtgärdsplanen mot trakasserier ut till samtliga.
Faddrarna får även information och utbildning inför nollningen, för utbildningen ansvarar
högskolans jämställdhetssamordnare.
•
•
•
•

Åtgärd: Att följa upp att åtgärdsplanen mot trakasserier når alla nya studenter.
Tidsplan: Kontinuerligt
Ansvarig: Jämställdhetssamordnaren
Uppföljning: Jämställdhetssamordnaren rapporterar till Jämställdhetsrådet.

Studiesocial miljö och fysisk arbetsmiljö.
Högskolan i Gävle har en beredskap för att snabbt åtgärda affischering av kränkande och
diskriminerande slag.
Högskolans bibliotek har tidskrifter som tar upp likabehandlingsaspekter, vissa tidskrifter
finns enbart i webbformat.
•
•
•
•

Åtgärd: Bevaka affischeringen på högskolan utifrån ett likabehandlingsperspektiv
Tidsplan: Kontinuerligt
Ansvarig: Lokal- och serviceavdelningen
Uppföljning: Årligen

•
•
•
•

Åtgärd: Inventera bibliotekets tidskrifter som tar upp likabehandlingsfrågorna.
Tidsplan: Klar hösten 2007
Ansvarig: Chefen för biblioteket.
Uppföljning: Rapport till jämställdhetsrådet.

Schemaläggning, föräldraskap och studier
Högskolan i Gävle har tentamensföreskrifter daterat 2006-02-07. Gefle Studentkår har
föreslagit vissa ändringar.
• Åtgärd: Se över tentamenstiderna.
• Tidsplan: Våren 2007
• Ansvarig: Chefen för Avdelningen för Studentservice.
• Uppföljning: Hösten 2007

Betyg och examination
Högskolan i Gävle undersöker åtgärder för att säkerhetsställa likabehandling av studenter vid
examinationstillfället.
•
•
•
•

Åtgärd: Att diskutera med ämnesföreträdarna hur likabehandlingsaspekten kan
säkerhetsställas vid examinationstillfället
Tidsplan: 2007
Ansvarig: Rektor med stöd av jämställdhetssamordnaren
Uppföljning: 2008

Undervisning
Alla lärare erbjuds en kurs som ger en allmänorientering om genusvetenskapens grunder och
utgångspunkter för reflektion över lärarrollen. Avsikten är att ge en startpunkt för
tillämpningar i undervisningen inom olika discipliner. Utgångspunkterna är aktuella frågor i
Sverige och i internationell forskning och dessas konsekvenser för kunskap och kunskapssyn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärd: Att informera alla programansvariga om ”Lagen om likabehandling av
studenter vid högskolan”
Tidsplan: 2007
Ansvarig: Programansvarigorganisationen inom UFK.
Uppföljning: Årsskiftet 2007/2008
Åtgärd: Att erbjuda alla programansvariga kursen ”Genuskurs för högskolelärare”
Tidsplan: Kontinuerligt
Ansvarig: Programansvarigorganisationen inom UFK. Kursen planeras av
Jämställdhetssamordnare med sakkunnig professor.
Uppföljning: Årligen
Åtgärd: Erbjuda all personal en grundläggande kurs i HBT-frågor
Tidsplan: Hösten 2007
Ansvarig: Jämställdhetssamordnaren. Kursen planeras av
Jämställdhetssamordnaren med sakkunnig i frågorna.
Uppföljning: Rapport till jämställdhetsrådet om hur många av personalen som nåts
av utbildningen.

•
•
•
•
•

Åtgärd: Anordna en Temadag om HBT-frågor tillsammans med Gefle Studentkår samt
Gaystudentföreningen.
Tidsplan: Under 2007
Ansvarig: Jämställdhetssamordnaren
Uppföljning: Rapport till jämställdhetsrådet

•
•
•

Åtgärd: Prova möjligheten att ha med likabehandlingsaspekten i kursvärderingar och
löpande enkäter.
Tidsplan: 2007
Ansvarig: Rektor
Uppföljning: 2008

•
•
•
•

Åtgärd: Likabehandlingsperspektivet införs i programutvärderingarna.
Tidsplan: Våren 2007
Ansvarig: Chefen för UFK
Uppföljning: 2008

