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Kriterier för ansökan om jämställdhetscertifiering enligt  
På lika villkor  

 
Certifieringen syftar till att jämställdhetarbetet på förskolan/skolan ska vara en ständigt 
pågående lärandeprocess där pedagogerna utvecklar sin pedagogiska praktik i enlighet 
gällande lagstiftning och de jämställdhetpolitiska målen. Med en certifiering, som innebär att 
verksamheten får använda certifieringens skylt vid entrén, vill vi signalera tyngden i att 
uppfylla kriterierna för en förskola/skola På lika villkor. 
 
För att erhålla På lika villkor certifiering ska nedanstående punkter redovisas för 
referenspersoner knutna till På lika villkor.  
        

1. All personal på förskolan/skolan inklusive skolledare skall ha genomgått På lika 
villkors utbildning.    

2. I förskolans/skolans likabehandlingsplan ska främjande insatser riktade mot de 
svenska jämställhetspolitiska målen framgå med tydlighet. De förebyggande 
insatserna ska ha ett tydligt könsperspektiv och vara riktade mot könskränkningar. 

 
3. På varje certifierad enhet ska förskolechef/rektor utse två processledare/arbetsenhet 

som har särskilt ansvar för att arbetet utvecklas. Dessa processledare har kontinuerlig 
kontakt med På lika villkors handledare och får på så sätt stöd i utvecklingsarbetet. 

 
4. Förskolechef/ rektor och processledare ska vid certifieringstillfället kunna svara på 

frågorna som berör områdena, vilka aspekter av flickors och pojkars olika behov, 
förutsättningar och omständigheter som är aktuella för verksamheten just nu, hur På 
lika villkor – arbetet ska genomföras under kommande år och beskriva hur de har 
kommit fram till att göra på det sättet. 

 
5. Jämställdhetarbetet redovisas inom ramen för verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete. 
 
 

Jämställdhetscertifieringen erhålls ett år i taget.  
Referenspersonerna som är knutna till På lika villkor besöker förskolan/skolan vartannat 
år för att ta del av verksamhetens jämställdhetarbete på plats. Året däremellan certifieras 
förskolan/skolan genom att referenspersonerna går igenom enhetens likabehandlingsplan 
och intervjuar rektor och/eller processledare.  
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Förskolor och skolor som inte hör till Falu kommuns verksamheter kan erhålla 
certifiering till en kostnad av 2000 kronor/år. 
 
Sammankallande för årlig redovisning är Barn – och utbildningsförvaltningens 
genuspedagog. 
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