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JÄMSTÄLLDHETSPLAN 
 
INLEDNING 

Södra Vätterbygdens folkhögskola vilar på kristen värdegrund och alla människors lika värde. Vårt mål är att alla, 

oavsett bakgrund och livssituation, ska känna sig välkomna till oss.  Det innebär att studerande och anställda ska 

bemötas lika oavsett kön, social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, sexuell läggning eller funktionsnivå och att alla 

ska ha samma möjligheter till utveckling. 

 

Utvärdering och omarbetning av jämställdhetsplanen sker under hösten 2016. Ny plan fastställs av styrelsen vid 

sammanträdet i december 2016. Skolchefen ansvarar för att jämställdhetsplanen presenteras muntligt vid varje 

läsårsstart; på skolrådet liksom vid terminsstarten i Månsalen. Planen gäller för läsåret 2015-2016 och ansvarig för 

arbetet är skolchefen och en arbetsgrupp. Denna jämställdhetsplan gäller för studerande och personal.  

 

 

BAKGRUND 

Jämställdhetsplanen (2012-03-19) har utvärderats utifrån de uppsatta målen samt utifrån en enkätundersökning 

(september 2013) vars syfte var att skapa en tydligare bild kring utvalda frågeställningar. Jämställdhetsplanen (2013-

12-02) har utvärderats enligt nedan. 

 

Uppnådda mål 

Av mätbara mål konstateras att följande uppnåtts: 

 

 Att arbeta för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom ledningsfunktioner, styrelsen och de 

arbetsgrupper där skillnaderna är störst. Det innebär att skolan vid nyrekrytering och/eller omorganisation 

ska skapa goda förutsättningar för att tillsätta tjänsterna så att det främjar detta mål. Detta förutsätter dock 

att hänsyn tas till likvärdig kompetens för uppdraget.  

 Att verka för en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som kommer till skolan och föreläser. Det 

innebär att FORUM-gruppen tar hänsyn till det och ansvarar för att uppnå detta mål.  

 

Ej uppnådda mål 

Av mätbara mål konstateras att följande ej uppnåtts: 

 

 Att under 2014 göra en överenskommelse för kompetensutveckling och förfarandet kring detta för 

Kommunal och Vision.  

 Att informera och förankra handlingsplanen för kränkande behandling hos både personal och studerande. 

Skolchefen ansvarar för att detta görs inför vid varje läsårsstart. 

 Att medarbetarna skall genomgå adekvat utbildning i frågor som rör olika typer av kränkande behandling. 

 Att färdigställa ombyggnationen som ska ge bättre förutsättningar för att både män och kvinnor ska kunna 

anställas inom skolans alla arbetsområden. 

 

 

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2013  

Enkätundersökningen besvarades av 43 personer (18 män och 25 kvinnor) bland personalen. Svaren visar, generellt 

sett, inte på några självklart tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Däremot belyser svaren uppfattningar och 

upplevelser i personalgruppen som vi behöver arbeta med; 

 

 Fyra kvinnor i den pedagogiska personalen upplever sig särbehandlade  

 Arbetsår, kön och yrkesroller anses påverka möjligheterna till inflytande  
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 Den pedagogiska personalen sticker ut när det gäller förmåga att inte kunna koppla av från arbetet eller 

hinna med sina arbetsuppgifter 

 Det saknas kvinnor i ledningsfunktioner 

 Det saknas ett kontinuerligt arbete kring jämställdhetsfrågor (samtala/diskutera, reflektera, konkretisera)  

 Bättre organisationsstruktur och en bättre helhetssyn på vad anställda gör och inte gör 

 Bättre framförhållning i arbetet  

 Bättre sammarbete mellan personalgrupper  

 

Under vårterminen 2016 görs en ny enkätundersökning genomföras som jämförelse mot den 2013 genomförda samt 

för att få tydliggjort vilka områden som ska prioriteras.  

 

 

VILJEINRIKTNINGAR OCH MÅL FÖR 2016 

 

Viljeinriktningar 2016 

 Stärka VI-känslan på vår arbetsplats och lära känna varandra mer. 

 Få ökad förståelse för de olika yrkesrollerna. 

 Få ökad förståelse för varandras uppfattningar om det vi har gemensamt på skolan. 

 Klarlägga av hur vi på som personal på SVF ser på vad folkhögskola är och vad folkhögskolans särart är. 

 Arbeta för ett bättre samarbete och en ökad förståelse  mellan olika personalgrupper och mellan personal och 

studerande.  

 Utveckla vår medvetenhet och kunskap om hur viktig kommunikation och bemötande är för skolans trivsel 

och utveckling. 

 Att verka för en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som kommer till skolan och föreläser.  

 

Möjligheter ska ges för personalen att arbeta mot målen genom att 

 mötas 

 tänka efter och ta ställning 

 uttrycka åsikter 

 motivera ståndpunkter 

 lyssna på varandra 

 reflektera och bearbeta attityder 

 

Mål 2016 

 Att i en partssamansatt arbetsgrupp ta fram ett nytt jämställdshetsdokument för beslut i styrelsen i december 

2016. 

 Att under våren 2016 genomföra en enkätundersökning om arbetsmiljön för uppföljning av den år 2013 

genomförda undersökningen. 

 Att fortsatt arbeta för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom ledningsfunktioner, styrelsen och 

de arbetsgrupper där skillnaderna är störst. Det innebär att skolan vid nyrekrytering och/eller 

omorganisation ska skapa goda förutsättningar för att tillsätta tjänsterna så att det främjar detta mål. Detta 

förutsätter dock att hänsyn tas till likvärdig kompetens för uppdraget.  
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 Att fortsatt verka för en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som kommer till skolan och föreläser. 

Det innebär att FORUM-gruppen tar hänsyn till det och ansvarar för att uppnå detta mål.  

 Att göra en överenskommelse för kompetensutveckling och förfarandet kring detta för Kommunal och Vision.  

 Att informera och förankra handlingsplanen för kränkande behandling hos både personal och studerande vid 

samling i respektive klass/linje/arbetslag. 

 Att medarbetarna erbjuds genomgå adekvat utbildning i frågor som rör olika typer av kränkande behandling. 

 Att färdigställa ombyggnationen som ska ge bättre förutsättningar för att både män och kvinnor ska kunna 

anställas inom skolans alla arbetsområden. 
 

 

LÖNEKARTLÄGGNING  

Samlad redovisning av löneläget finns hos skolchefen. I nuläget finns ingen anledning till åtgärder eftersom det inte 

finns anmärkningsvärda skillnader inom personalgrupperna.  

 

 

PERSONALREDOVISNING och REKRYTERING 
 

Antal anställda totalt Varav kvinnor Varav män 

57 33 24 

Befattning Antal kvinnor Antal män 

Skolledning/ledningsgrupp 1 2 

Linjeledare  1 6 

Pedagogisk personal (förutom linjeledare) 16 14 

Administration 4  

Kök/städpersonal  11  

Teknisk personal  4 

Styrelse 3 5 

 

Av 57 anställda är 29 anställda på heltid, 28 på deltid. Vad gäller fördelningen mellan män och kvinnor som har hel-

tidsanställning har 14 kvinnor och 14 män heltidsanställning, 19 kvinnor deltidanställning och 10 män deltidsanställ-

ning. I dag finns en kvinna som är visstidsanställd.  

 

Arbetsbelastning 

Målet är att arbeta långsiktigt med frågan om arbetsbelastningen liksom att ge medarbetarna möjlighet att beskriva 

sin upplevelse av den i medarbetarsamtalen. Därefter ska överenskommelser göras med enskilda personer om 

eventuella åtgärder.  

 

Kompetensutveckling  

Alla anställda ska ha möjlighet till kompetensutveckling. Inriktning och omfattning av denna styrs utifrån skolans och 

den enskildes behov. Kompetensutvecklingen ska dokumenteras och utvärderas på det sätt överenskommelsen mellan 

fack och arbetsgivare föreskriver.  

 

SFHL har en överenskommelse för kompetensutveckling och förfarandet kring detta. Under  2016 ska en liknande 

överenskommelser göras för Kommunal och Vision.  
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För att klargöra förväntningar och förutsättningar tas följande frågor upp i medarbetarsamtal:  

• Får du den kompetensutveckling som du behöver för ditt arbete?  

• Tar arbetsgivaren vara på din kompetens eller dina möjligheter till utveckling på ett bra sätt?  

• Vilken kompetens besitter du som inte används i vår verksamhet idag men som skulle kunna 

användas?  

• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du när det gäller din arbetssituation?  

• Finns det uppgifter som du på sikt skulle vilja utföra men som du anser kräver kompetensutveckling? 

 

Dessa frågor ska leda till att kompetensutvecklingen för medarbetarna konkretiseras i reella planer med förslag till 

lösningar för att nå de uppsatta målen.  

 
 
FÖRÄLDRARLEDIGHET 

För information om skolans förhållningssätt till föräldraledighet ansvarar skolchefen direkt eller genom delegation. 

Ansvariga gör överenskommelser om vilken typ av kontakt som ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare under 

föräldraledigheten och hur det ska gå till när personalen kommer tillbaka.  

 

 
TRAKASSERIER 

Skolans handlingsplan för kränkande behandling ska ses som ett kompletterande dokument till jämställdhetsplanen. I 

planen finns definition av trakasserier liksom en tydlig handlingsplan om en situation uppstår där det behövs 

åtgärder.  

 

Arbetet med dessa frågor visar att det för närvarande inte är aktuellt att vidta åtgärder för att försöka klara upp 

förekommande trakasserier på skolan. Vi ska kontinuerligt informera och förankra handlingsplanen för kränkande 

behandling hos både personal och studerande.  


