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1 Om jämställdhetsplanen 

Denna plan beskriver a tga rder fö r att fra mja ja msta lldhet mellan kö nen bland stu-

derande inöm Å YG. Årbetet köördineras av en ja msta lldhetsgrupp.  

Årbetet fö r fra mjande av ja msta lldhet har sin grund i ja msta lldhetslagen (FFS 

609/1986). Årbetet stö der a ven skölans a taganden ga llande va rdegrund öch ha ll-

barhet. 

Ga llande trakasserier finns a ven skild handlingsplan möt möbbning. 

1.1 Övergripande mål  
Ja msta lldhet ska genömsyra skölans verksamhet, ska synas i klassrummet öch i den 

vardagliga undervisningen.  

• Studerande ska bedö mas öch behandlas lika öavsett kö n, öch uppmuntras att ut-

veckla sina intressen utan fö rdömar öm kö nstillhö righet, kö nsidentitet öch kö ns-

uttryck.  

• Studerande ska uppmuntras att ta fö r sig lika mycket i klassrummet: va ga svara 

pa  fra gör, kritisera öch sta  fö r sina a sikter, öberöende av kö nstillhö righet. 

För att förverkliga detta skall: 

• persönalen öch studerandena gö rs medvetna öm ja msta lldhetsfra görnas bety-

delse i skölan, LIÅ-arbetsplatsen öch i undervisningen, 

• va r sköla uppfattas söm en ja msta lld arbetsplats av alla söm arbetar öch studerar 

ha r. 

Utva rdering av ma lsa ttningarna sker a rligen via en enka tfö rfra gan söm riktas till 

studerande.  

2 Aktiviteter för att främja 
jämställdhetsmålen 

Utga ende fra n gruppens tidigare arbete öch genömfö rda enka ter la ggs fökus pa  fö l-

jande ömra den: 

2.1 Information om gruppens arbete 
Det a r inte alla studerande öch ansta llda söm ka nner till att gruppen existerar, vilka 

söm sitter i den el ler hur gruppen arbetar. Fö r att sta rka gruppens legitimitet a r in-

förmatiön centralt.  

Mål: Ått samtliga ansta llda öch studerande ska ka nna till gruppen, ja msta lldhetspla-

nen öch lö pande fa  införmatiön öm vad gruppen gjört/planerar. Åv vikt a r kömmu-

nikatiönskanaler söm de factö na r ut anva nds.  

Aktivitet: Införmatiön öm gruppens verksamhet, planer öch dess medlemmar skall 

finnas pa  skölans intrana t öch StudNet.  

Gruppens medlemmar införmerar persönalen pa  ett enhetsköllegiemö te öch grupp-

handledarna införmerar studerande. 
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Studeranderepresentanten ansvarar fö r införmatiön till Studerandera det.  

I kömmande enka t bö r fra gör öm ka nnedöm öm gruppen öch ja msta lldhetsarbetet 

pa  skölan inkluderas. 

Ansvarig: Ja msta lldhetsgruppen 

När: Förtlö pande arbete. Efter att ja msta lldhetsplanen faststa llts 2019 bö r grup-

pens medlemmar införmera persönal öch studerande öm planen öch vad söm har 

framkömmit i enka ten.  

Uppföljning: 

2019  

2020  

2021  

 

2.2 Nolltolerans mot kränkande skällsord 
I enka ten framkömmer att de studerande upplever att det finns en jargöng med 

ska llsörd söm kra nker specifika grupper, bland dessa ma rks fra mst anspelningar pa  

sexuell la ggning öch funktiönalitet. Skölan skall vara en trygg plats fö r la rande fö r 

alla, kra nkande ska llsörd ska da rfö r inte vara en accepterad del av vardagen i sköl-

miljö n utan bö r bemö tas öch ifra gasa ttas.  

Studerandeenka ten 2018 visar pa  en ö kning av kra nkande ska llsörd samt att persö-

nal ignörerar pröblemet. 

Aktivitet: Kra nkande ska llsörd skall alltid leda till tillsa gelse/diskussiön. 

Kra nkande ska llsörd fa r inte fö rekömma bland studerande eller ansta llda, da rfö r a r 

det viktigt att sta ndigt aktualisera a mnet. I arbetarskyddslagen (kap 5 , 28§) sta r det 

tydligt att trakasserier eller annat ösakligt bemö tande inte fa r fö rekömma.  

Ansvarig: Samtliga verksamma pa  skölan.  

När: Förtlö pande arbete. 

Uppföljning: 

2019  

2020  

2021  

2.3 Kompetensutveckling 
La rare bö r fa  utbildning inöm ömra det ja msta lldhet. I samband med att samtliga la -

rare pa  Å YG deltög en halv dag pa  könferensen ”Å r jag en av killarna”?, söm anörd-

nades i september 2018 uppma rksammades det att det finns utvecklingsmö jlig-

heter inöm synen pa  ja msta lldhet. 

Aktivitet: Kunnig fö rela sare inöm a mnet bökas fö r persönal. Olika typer av fö rela s-

ningar kan ördnas. O ppna upp diskussiöner pa  la rarlagsmö ten vad söm kan gö ras 

pa  de ölika prögrammen, utga ngsla get kunde vara t.ex. en film eller könkreta upp-

gifter att arbeta med söm uppfö ljning av fö rela sare. 
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När: Under 2019, eventuellt vid skölstart. Årbetet förtsa tter inöm enheterna under 

la sa ret.  

Ansvarig: Ja msta lldhetsgruppen i samra d med bitra dande rektörer. 

Uppföljning: 

2019  

2020  

2021  

2.4 LIA-platser 
Va ra studerande bö r fa  gö ra sina LIÅ pa  trygga öch ja msta llda platser. De bö r inte 

utsa ttas fö r att fa  ett nej p.g.a. ”fel” kö n. 

Aktivitet: Na r skölan skriver avtal med LIÅ-platser kan man skriftligt ha med en 

ja msta lld checklista. I branscher da r man kan ana att det blir sva rt bö r skölan ha an-

svar ö ver att studerande fa r en bra LIÅ-plats. 

När: Ta med söm inneha ll da  nya arbetsplatshandledare skölas. 

Ansvarig: Persöner söm ansvarar fö r handledarutbildning öch fö r skrivandet av av-

tal med arbetsplatser. 

Uppföljning: 

2019  

2020  

2021  

2.5 Marknadsföring/rekrytering av studerande 
Å YG bö r arbeta aktivt fö r att fa  en ja mnare kö nsfö rdelning inöm prögrammen. 

Aktivitet: Granska filmer öch bilder söm marknadsfö r Å YG öch dess prögram. I 

samband med utbildningsma ssan bö r prögrammen ta nka pa  att visa att det a r ett 

prögram fö r ba da kö n. I köntakt med hö gstadieelever bö r studerande söm nu a r ute 

i arbetslivet öch valt ett ötraditiönellt prögram fungera söm röllmödell. 

Fö ra ldrar har en stör inverkan pa  studerandes val. 

När: I samband med marknadsfö ring. 

Ansvarig: Studiehandledargruppen i samarbete med ja msta lldhetsgruppen. 

2.6 Nätverk  
Det a r viktigt att Å YG arbetar med att mötverka avhöpp bland de studerande söm 

valt ett ötraditiönellt prögram.  

Aktivitet: Bjuda in de berö rda studerande öch fra ga öm intresse finns fö r ett na t-

verk. 

Ansvarig: Ja msta lldhetsgruppen 

När: La sa ret 2019-20 

Uppföljning: 
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2019  

2020  

2021  

2.7 Enkätarbete 
Fö r att ja msta lldhetsgruppen ska ha mö jlighet att utva rdera öch fö lja upp de insat-

ser söm gö rs fö r att ö ka ja msta lldheten pa  skölan bö r en enka t ga  ut varje va rter-

min. Enka ten söm gick ut va ren 2018 a r grunden, men den behö ver eventuellt bear-

betas.  

Aktivitet: Bearbetning av enka t öch utskick till samtliga söm berö rs av ja msta lld-

hetsa tga rderna. 

Ansvarig: Ja msta lldhetsgruppen öch grupphandledaren.  

När: Varje va rtermin. Bearbetning öch fö rba ttring av enka ten skall gö ras i janu-

ari/februari. Enka ten ska ga  ut senast i mars.  

Uppföljning: 

2019  

2020  

2021  

2.8 Arbete med att minska studerandes utsatthet för 
sexuellt våld 

Ja msta lldhetsgruppen har reagerat pa  att en anma rkningsva rd hö g pröcent av 

flickör söm ga r i Å YG har utsatts fö r sexuellt va ld.  

Åtgärd: Ja msta lldhetsgruppen a r enig öm att det bö r finnas en rutin pa  bra prö-

gram/wörkshöps fö r va ra studerande söm ger insikt öch/eller mö jlighet att disku-

tera dessa fra gör. Årbetet bö r ske i varje a rskurs. 

Ansvarig: Ja msta lldhetsgruppen i samra d med rektör da  det handlar öm ekönömi. 

När: Eventuellt start under va rterminen 2019. 

Uppföljning: 

2019  

2020  

2021  

3 Jämställdhetsgruppen 

Ja msta lldhetsgruppen besta r av representanter fö r studerande öch ölika persönal-

grupper vid Å lands yrkesgymnasium. Gruppen har tillsatts av rektör öch mandatpe-

riöden fö r ansta llda lö per pa  minst ett a r. Fö r studerande lö per mandatperiöden pa  

ett a r. Det a r mö jligt fö r gruppens medlemmar att sta lla sin plats till fö rfögande tidi-

gare öm det finns en ersa ttare.  Fö r att sa kra köntinuiteten i arbetet bö r ledamö -
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terna emellertid inte bytas ut vid ett öch samma tillfa lle. Det a r centralt att grup-

pens sammansa ttning pra glas av stö rsta mö jliga ma ngfald. Gruppen skall tra ffas 

minst tre ga nger per termin. 

Vid fra gör, a renden eller fö rslag söm ga ller ja msta lldheten pa  skölan kan valfri 

persön ur ja msta lldhetsgruppen köntaktas. Medlemmen ansvarar fö r att fö ra fra gan 

vidare till gruppen öch a terköppla till den persön söm framfö rt fra gan. Det ska vara 

mö jligt att fa  hja lp av ja msta lldhetsgruppen utan att hela gruppen ka nner till 

vem/vilka söm bett öm hja lp. Gruppens medlemmar ansvarar fö r att inte fö ra vi-

dare det söm diskuteras pa  gruppens mö ten till utömsta ende.  Den söm vill anma la 

eller sö ka hja lp kan a ven va nda sig till rektör, grupphandledare eller na gön annan 

den eller de har fö rtröende fö r. Ånma lan ska behandlas könfidentiellt. 

4 Begreppsdefinitioner 

Jämställdhet: Ålla har lika ra ttigheter , skyldigheter öch mö jligheter i praktiken 

öavsett kö n. Ja msta lldhet avgra nsas till fö rha llandet mellan kvinnör öch ma n.  

Ja msta lldhet handlar öm att pa  lika villkör ta tillvara flickörs öch pöjkars resurser, 

kunskaper öch erfarenheter öch da rmed a ven ö ka fö rutsa ttningarna fö r ha llbar till-

va xt öch ett ha llbart samha lle. Ja msta lldhet inneba r att ma n öch kvinnör har samma 

ra ttigheter, skyldigheter öch mö jligheter inöm livets alla va sentliga ömra den. Det 

ga ller makt öch inflytande, ekönömiskt öberöende, fö retagande, arbete, arbetsvill-

kör, utbildning, fritid med mera. Ja msta lldhet a r ett ma l öch kan definieras söm att 

kvinnör öch ma n skall ha samma makt öch mö jlighet att förma samha llet öch sina 

egna liv i ett samha lle fritt fra n kö nsrelaterat va ld. Ja msta lldhet mellan kvinnör öch 

ma n a r en av grundfö rutsa ttningarna fö r ett demökratiskt samha lle. 

Jämlikhet: Åvser alla ma nniskörs lika va rde öavsett till exempel kö n, etnicitet, relig-

iön, sexuell la ggning öch söcial tillhö righet. Begreppet ja mlikhet innefattar sa va l in-

divider söm grupper. Ja mlikhet hö r ihöp med ma nskliga ra ttigheter öch det demö-

kratiska ra ttssystemet.  

Sexuella trakasserier: Kan inneba ra t.ex. sexuellt anspelande, nedsa ttande köm-

mentarer öm utseende, kröpp, kla dsel, privatliv samt sexuell berö ring eller öva l-

kömna fö rslag pa  sexuella na rmanden. Detta a r fö rbjudet enligt lag öch detsamma 

ga ller kra nkande kömmentarer pa  söciala medier. 

Det a r en ma nsklig ra ttighet att bemö tas med respekt öavsett vilken sexuell la gg-

ning man har öch det a r a ven ölagligt att diskriminera utifra n det. 

5 Uppföljning och revidering 

Ja msta lldhetsgruppens genömfö r a rligen en ja msta lldhetsundersö kning via enka t-

förmula r till samtliga studerande öch inöm skölan fö r att ma ta effekterna av vid-

tagna a tga rder. Resultaten i undersö kningen anva nds söm input i det förtsatta arbe-

tet öch vid revidering av ja msta lldhetsplanen.  

Ja msta lldhetsplanen fö ljs upp a rligen öch revideras minst vart tredje a r. Till revi-

deringen skall rappört av genömfö rda a tga rder öch lö pande arbete finnas söm bi-

laga. Planen ska faststa llas av styrelsen fö r Å lands gymnasium.  


