
JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VASA ÖVNINSSKOLAS GYMNASIUM 

 

Vasa övningsskolas gymnasium är en gemenskap, där människor med olika språklig, 

ideologisk och religiös bakgrund har möjlighet att upptäcka gemensamma värderingar och 

principer för ett gott liv. De studerande uppmuntras att bry sig om och ta hand om varandra 

samt lär sig att samarbeta. De studerandes egna erfarenheter, med olika identiteter, språk, 

religioner och livsåskådningar lever i växelverkan med varandra.  

Gymnasieundervisningen främjar jämlikhet och likabehandling samt välbefinnande och 

demokrati. Undervisningen sporrar den studerande att påverka och arbeta för ett mer 

rättvist och mer hållbart samhälle och en värld som visar respekt för de mänskliga 

rättigheterna. Mobbning, trakasserier, våld, rasism eller diskriminering accepteras inte, utan 

förebyggs och tas itu med. Kommunikationen i gymnasiet präglas av öppenhet, omsorg och 

ömsesidig respekt.  

Ett öppet klimat och känslan av delaktighet grundläggs i gymnasiekompetenskursen för 

årskurs 1. Tutorernas uppgift är central för att alla nya studerande känner sig välkomna på 

samma villkor till gymnasiet. Centrala frågor för välbefinnandet som sociala normer och 

genusmedvetenhet lyfts fram.  

I denna plan inkluderas jämlikhetsfrågor så att ingen åtskillnad görs mellan individer baserat 

på ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, språk, ursprung, religion, livsåskådning eller 

politisk uppfattning.  

En enkät för att kartlägga studerandekårens och personalens uppfattning om jämställdhet i 

skolvardagen görs under vårvintern. Resultaten presenteras i basgrupperna och på 

lärarmöte i april-maj.  

Planen gäller studerande, lärare och övrig personal som är engagerad i skolans verksamhet. 



Hur implementeras jämställdhetsplanen i gymnasiets verksamhet?  En översikt över läsåret ger en 

struktur för jämställdhetsarbetet.  

1. Temablock 2 på hösten tar upp olika aspekter av jämställdhet årskursvis och på så vis 

synliggörs jämställdhetsplanen i praktiken. Grupphandledarteamen och studerande 

samplanerar. 

- Årskurs 1: vad är normer?  

- Årskurs 2: workshop med inbjudna experter  

- Årskurs 3: jämställdhet i arbetslivet  

 

2. Tema jämställdhet i mars utgående från Minna Canth dagen och Veckan mot rasism. SKS och 

tutorerna, ämnesgrupperna och ämneslärarstuderande samplanerar. 

- Litteraturcirklar, utställning i biblioteket 

- Filmkväll och diskussion 

- Enkät görs för uppföljning av skoltrivsel, delaktighet och jämställdhet. Resultaten 

presenteras på basgruppsträffar, föräldramöten och lärarmöten. 

 

3. Synlighet i verksamheten.  

- Illustrationen ovan (gjord av studerande 2019) fungerar som en klickbar länk på 

hemsidan till jämställdhetsplanen och samling av relevant material 

- #övisärokej används för uppdatering på sociala medier 

 

4. Uppdatering av jämställdhetsplanen görs i april varje år. 

 

 

 
 
 
 



 

Enligt 5 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986, ändrad genom lag 

1329/2014) ansvarar utbildningsanordnaren för att det i samarbete med personalen och de 

studerande årligen utarbetas en jämställdhetsplan för varje läroanstalt. I stället för en årlig 

genomgång kan planen utarbetas för högst tre år i sänder. Jämställdhetsplanen kan inkluderas i 

läroplanen eller i någon annan av läroanstaltens planer.   

Enligt 6 § 2 mom. i diskrimineringslagen (1325/2014) ska utbildningsanordnaren se till att varje 

läroanstalt har en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. 

Likabehandlingsplanen kan ingå i läroplanen. 

Enligt 21 § 3 mom. i gymnasielagen (629/1998, ändrad genom lag 1268/2013) utarbetar 
utbildningsanordnaren i samband med läroplanen en plan för att skydda de studerande mot våld, 
mobbning och trakasserier samt verkställer planen och övervakar att den följs och genomförs. Planen 
skrivs in i läroanstaltens studerandevårdsplan [Lag om elev- och studerandevård (1287/2013), 13 §].   
 

Åbo akademis jämställdhetsplan och likabehandlingsplan 2018-2020. https://www.abo.fi/wp-
content/uploads/2018/02/jamstalldhetsplanochlikabehandlingsplan20182020.pdf   

 
Åbo akademi, process vid osakligt bemötande, trakasserier eller våld. 
https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/09/Process_vid_osakligt-
bemotande_studerande.pdf 
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