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På lika villkor
– Utvecklingsmöjligheter för flickor och pojkar

Jessica Wide

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
”Som huvudman ser jag På lika villkor som ett
jättebra verktyg för personalen i vår verksamhet. Vi har en skyldighet att se till att alla flickor
och pojkar får samma förutsättningar, att alla
får samma möjligheter att utveckla förmågor och
intressen utan begränsningar utifrån kön. Men hur
säkerställer man en genusmedveten verksamhet?
Jo, genom kompetensutveckling och praktiskt stöd
av en genuspedagog. Och det är just det vi erbjuder
genom På lika villkor.
När vi önskar att alla verksamheter ska delta i utbildningen och certifieringen innebär det att vi vill
värna likvärdigheten för alla barn i Falun oavsett
var deras förskola eller skola är belägen.”

Jonatan Block

Hur säkerställer du att flickor och pojkar får
likvärdig utbildning?
I läroplanerna står att förskolan och
skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Flickor
och pojkar ska ha samma möjligheter
att utveckla förmågor och intressen
oberoende av könstillhörighet.
På lika villkor är en utbildning för pedagoger inom barn- och utbildningsförvaltningen. Under den tre terminer
långa utbildningen får personalen nya
kunskaper och insikter om flickors och
pojkars villkor i förskola och skola.
Under utbildningens tredje termin

skriver personalen en handlingsplan
för arbetet med jämställdhet. Handlingsplanen ska leda till fler utvecklingsmöjligheter för flickor och pojkar.
Förskolor och skolor, där personalen
gått På lika villkor, kan ansöka om
jämställdhetscertifiering.
När du ser skylten På lika villkor, uppsatt på en förskola eller skola, vet du
att här pågår ett aktivt och medvetet
arbete för likabehandling. Fråga gärna
personalen efter handlingsplanen!

Barn- och utbildningschef
”Alla har samma rätt att vara sig själv, oavsett
flicka eller pojke. Alla har samma rätt att utveckla
intressen och färdigheter. Det är jätteviktigt att vi
lyfter genusperspektivet och verkligen säkerställer att vi ger alla elever de här förutsättningarna.
Frågan finns i alla läroplaner och styrdokument
men vi i Falu kommun vill satsa ytterligare. Därför
uppmanar jag alla skolor att certifiera sig med På
lika villkor”

