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1

Om jämställdhetsplanen

Denna plan beskriver atgarder för att framja jamstalldhet mellan könen bland studerande inöm ÅYG. Årbetet köördineras av en jamstalldhetsgrupp.
Årbetet för framjande av jamstalldhet har sin grund i jamstalldhetslagen (FFS
609/1986). Årbetet stöder aven skölans ataganden gallande vardegrund öch hallbarhet.
Gallande trakasserier finns aven skild handlingsplan möt möbbning.

1.1

Övergripande mål

Jamstalldhet ska genömsyra skölans verksamhet, ska synas i klassrummet öch i den
vardagliga undervisningen.
• Studerande ska bedömas öch behandlas lika öavsett kön, öch uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördömar öm könstillhörighet, könsidentitet öch könsuttryck.
• Studerande ska uppmuntras att ta för sig lika mycket i klassrummet: vaga svara
pa fragör, kritisera öch sta för sina asikter, öberöende av könstillhörighet.
För att förverkliga detta skall:
• persönalen öch studerandena görs medvetna öm jamstalldhetsfragörnas betydelse i skölan, LIÅ-arbetsplatsen öch i undervisningen,
• var sköla uppfattas söm en jamstalld arbetsplats av alla söm arbetar öch studerar
har.
Utvardering av malsattningarna sker arligen via en enkatförfragan söm riktas till
studerande.
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Aktiviteter för att främja
jämställdhetsmålen

Utgaende fran gruppens tidigare arbete öch genömförda enkater laggs fökus pa följande ömraden:

2.1

Information om gruppens arbete

Det ar inte alla studerande öch anstallda söm kanner till att gruppen existerar, vilka
söm sitter i den el ler hur gruppen arbetar. För att starka gruppens legitimitet ar införmatiön centralt.
Mål: Ått samtliga anstallda öch studerande ska kanna till gruppen, jamstalldhetsplanen öch löpande fa införmatiön öm vad gruppen gjört/planerar. Åv vikt ar kömmunikatiönskanaler söm de factö nar ut anvands.
Aktivitet: Införmatiön öm gruppens verksamhet, planer öch dess medlemmar skall
finnas pa skölans intranat öch StudNet.
Gruppens medlemmar införmerar persönalen pa ett enhetsköllegiemöte öch grupphandledarna införmerar studerande.
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Studeranderepresentanten ansvarar för införmatiön till Studeranderadet.
I kömmande enkat bör fragör öm kannedöm öm gruppen öch jamstalldhetsarbetet
pa skölan inkluderas.
Ansvarig: Jamstalldhetsgruppen
När: Förtlöpande arbete. Efter att jamstalldhetsplanen faststallts 2019 bör gruppens medlemmar införmera persönal öch studerande öm planen öch vad söm har
framkömmit i enkaten.
Uppföljning:
2019
2020
2021

2.2

Nolltolerans mot kränkande skällsord

I enkaten framkömmer att de studerande upplever att det finns en jargöng med
skallsörd söm kranker specifika grupper, bland dessa marks framst anspelningar pa
sexuell laggning öch funktiönalitet. Skölan skall vara en trygg plats för larande för
alla, krankande skallsörd ska darför inte vara en accepterad del av vardagen i skölmiljön utan bör bemötas öch ifragasattas.
Studerandeenkaten 2018 visar pa en ökning av krankande skallsörd samt att persönal ignörerar pröblemet.
Aktivitet: Krankande skallsörd skall alltid leda till tillsagelse/diskussiön.
Krankande skallsörd far inte förekömma bland studerande eller anstallda, darför ar
det viktigt att standigt aktualisera amnet. I arbetarskyddslagen (kap 5 , 28§) star det
tydligt att trakasserier eller annat ösakligt bemötande inte far förekömma.
Ansvarig: Samtliga verksamma pa skölan.
När: Förtlöpande arbete.
Uppföljning:
2019
2020
2021

2.3

Kompetensutveckling

Larare bör fa utbildning inöm ömradet jamstalldhet. I samband med att samtliga larare pa ÅYG deltög en halv dag pa könferensen ”År jag en av killarna”?, söm anördnades i september 2018 uppmarksammades det att det finns utvecklingsmöjligheter inöm synen pa jamstalldhet.
Aktivitet: Kunnig förelasare inöm amnet bökas för persönal. Olika typer av förelasningar kan ördnas. Oppna upp diskussiöner pa lararlagsmöten vad söm kan göras
pa de ölika prögrammen, utgangslaget kunde vara t.ex. en film eller könkreta uppgifter att arbeta med söm uppföljning av förelasare.
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När: Under 2019, eventuellt vid skölstart. Årbetet förtsatter inöm enheterna under
lasaret.
Ansvarig: Jamstalldhetsgruppen i samrad med bitradande rektörer.
Uppföljning:
2019
2020
2021

2.4

LIA-platser

Vara studerande bör fa göra sina LIÅ pa trygga öch jamstallda platser. De bör inte
utsattas för att fa ett nej p.g.a. ”fel” kön.
Aktivitet: Nar skölan skriver avtal med LIÅ-platser kan man skriftligt ha med en
jamstalld checklista. I branscher dar man kan ana att det blir svart bör skölan ha ansvar över att studerande far en bra LIÅ-plats.
När: Ta med söm innehall da nya arbetsplatshandledare skölas.
Ansvarig: Persöner söm ansvarar för handledarutbildning öch för skrivandet av avtal med arbetsplatser.
Uppföljning:
2019
2020
2021

2.5

Marknadsföring/rekrytering av studerande

ÅYG bör arbeta aktivt för att fa en jamnare könsfördelning inöm prögrammen.
Aktivitet: Granska filmer öch bilder söm marknadsför ÅYG öch dess prögram. I
samband med utbildningsmassan bör prögrammen tanka pa att visa att det ar ett
prögram för bada kön. I köntakt med högstadieelever bör studerande söm nu ar ute
i arbetslivet öch valt ett ötraditiönellt prögram fungera söm röllmödell.
Föraldrar har en stör inverkan pa studerandes val.
När: I samband med marknadsföring.
Ansvarig: Studiehandledargruppen i samarbete med jamstalldhetsgruppen.

2.6

Nätverk

Det ar viktigt att ÅYG arbetar med att mötverka avhöpp bland de studerande söm
valt ett ötraditiönellt prögram.
Aktivitet: Bjuda in de berörda studerande öch fraga öm intresse finns för ett natverk.
Ansvarig: Jamstalldhetsgruppen
När: Lasaret 2019-20
Uppföljning:
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2019
2020
2021

2.7

Enkätarbete

För att jamstalldhetsgruppen ska ha möjlighet att utvardera öch följa upp de insatser söm görs för att öka jamstalldheten pa skölan bör en enkat ga ut varje vartermin. Enkaten söm gick ut varen 2018 ar grunden, men den behöver eventuellt bearbetas.
Aktivitet: Bearbetning av enkat öch utskick till samtliga söm berörs av jamstalldhetsatgarderna.
Ansvarig: Jamstalldhetsgruppen öch grupphandledaren.
När: Varje vartermin. Bearbetning öch förbattring av enkaten skall göras i januari/februari. Enkaten ska ga ut senast i mars.
Uppföljning:
2019
2020
2021

2.8

Arbete med att minska studerandes utsatthet för
sexuellt våld

Jamstalldhetsgruppen har reagerat pa att en anmarkningsvard hög pröcent av
flickör söm gar i ÅYG har utsatts för sexuellt vald.
Åtgärd: Jamstalldhetsgruppen ar enig öm att det bör finnas en rutin pa bra prögram/wörkshöps för vara studerande söm ger insikt öch/eller möjlighet att diskutera dessa fragör. Årbetet bör ske i varje arskurs.
Ansvarig: Jamstalldhetsgruppen i samrad med rektör da det handlar öm ekönömi.
När: Eventuellt start under varterminen 2019.
Uppföljning:
2019
2020
2021

3

Jämställdhetsgruppen

Jamstalldhetsgruppen bestar av representanter för studerande öch ölika persönalgrupper vid Ålands yrkesgymnasium. Gruppen har tillsatts av rektör öch mandatperiöden för anstallda löper pa minst ett ar. För studerande löper mandatperiöden pa
ett ar. Det ar möjligt för gruppens medlemmar att stalla sin plats till förfögande tidigare öm det finns en ersattare. För att sakra köntinuiteten i arbetet bör ledamö-
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terna emellertid inte bytas ut vid ett öch samma tillfalle. Det ar centralt att gruppens sammansattning praglas av största möjliga mangfald. Gruppen skall traffas
minst tre ganger per termin.
Vid fragör, arenden eller förslag söm galler jamstalldheten pa skölan kan valfri
persön ur jamstalldhetsgruppen köntaktas. Medlemmen ansvarar för att föra fragan
vidare till gruppen öch aterköppla till den persön söm framfört fragan. Det ska vara
möjligt att fa hjalp av jamstalldhetsgruppen utan att hela gruppen kanner till
vem/vilka söm bett öm hjalp. Gruppens medlemmar ansvarar för att inte föra vidare det söm diskuteras pa gruppens möten till utömstaende. Den söm vill anmala
eller söka hjalp kan aven vanda sig till rektör, grupphandledare eller nagön annan
den eller de har förtröende för. Ånmalan ska behandlas könfidentiellt.

4

Begreppsdefinitioner

Jämställdhet: Ålla har lika rattigheter , skyldigheter öch möjligheter i praktiken
öavsett kön. Jamstalldhet avgransas till förhallandet mellan kvinnör öch man.
Jamstalldhet handlar öm att pa lika villkör ta tillvara flickörs öch pöjkars resurser,
kunskaper öch erfarenheter öch darmed aven öka förutsattningarna för hallbar tillvaxt öch ett hallbart samhalle. Jamstalldhet innebar att man öch kvinnör har samma
rattigheter, skyldigheter öch möjligheter inöm livets alla vasentliga ömraden. Det
galler makt öch inflytande, ekönömiskt öberöende, företagande, arbete, arbetsvillkör, utbildning, fritid med mera. Jamstalldhet ar ett mal öch kan definieras söm att
kvinnör öch man skall ha samma makt öch möjlighet att förma samhallet öch sina
egna liv i ett samhalle fritt fran könsrelaterat vald. Jamstalldhet mellan kvinnör öch
man ar en av grundförutsattningarna för ett demökratiskt samhalle.
Jämlikhet: Åvser alla manniskörs lika varde öavsett till exempel kön, etnicitet, religiön, sexuell laggning öch söcial tillhörighet. Begreppet jamlikhet innefattar saval individer söm grupper. Jamlikhet hör ihöp med manskliga rattigheter öch det demökratiska rattssystemet.
Sexuella trakasserier: Kan innebara t.ex. sexuellt anspelande, nedsattande kömmentarer öm utseende, kröpp, kladsel, privatliv samt sexuell beröring eller övalkömna förslag pa sexuella narmanden. Detta ar förbjudet enligt lag öch detsamma
galler krankande kömmentarer pa söciala medier.
Det ar en mansklig rattighet att bemötas med respekt öavsett vilken sexuell laggning man har öch det ar aven ölagligt att diskriminera utifran det.
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Uppföljning och revidering

Jamstalldhetsgruppens genömför arligen en jamstalldhetsundersökning via enkatförmular till samtliga studerande öch inöm skölan för att mata effekterna av vidtagna atgarder. Resultaten i undersökningen anvands söm input i det förtsatta arbetet öch vid revidering av jamstalldhetsplanen.
Jamstalldhetsplanen följs upp arligen öch revideras minst vart tredje ar. Till revideringen skall rappört av genömförda atgarder öch löpande arbete finnas söm bilaga. Planen ska faststallas av styrelsen för Ålands gymnasium.
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