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Arbetet fortlöper med arbetsområdena:
- Kompetensutveckling på chefsnivå
- Rekrytering och kompetensförsörjning.
- Innehåll och utformning i utbildningar
Inom arbetsområdet Intern resursfördelning arbetar Louise
Kennerberg som är controller på planeringsavdelningen med att ta
fram en jämställdhetsindikator som ska visa könsfördelning av
interna resurser. Ambitionen är att indikatorn ska visas för rådet i
december.
Nina Almgren som är samordnare för universitetets
jämställdhetsintegrering har lämnat förslag till
”Kommunikationsplan för lika villkorsarbetet och
jämställdhetsintegreringen” till HR-direktören och
kommunikationsdirektören. Kommunikationsplanen kommer att
slutgiltigt fastställas av rådet på sammanträdet den 5 december.
Nina Almgren deltar fortlöpande i introduktionsdagen för
nyanställda och informerar om jämställdhetsintegreringen
tillsammans med HR-direktören Eliane Forsse eller med någon
annan av cheferna på HR-avdelningen.
Nina Almgren har hållit en andra omgång av workshop om
rekrytering på lika villkor för prefekter och delar av
anställningsberedningen på TekNat.
Två av sju planerade nätverksträffar om lika villkorsarbetet och
jämställdhetsintegreringen har genomförts. Målgrupper för
träffarna är lika villkorsombud på institutioner och avdelningar,
verksamhetsnära HR samt prefekter och chefer på respektive
vetenskapsområde samt universitetsförvaltningen.
Särskilda medel för jämställdhetsintegreringen utlystes i slutet av
september. Sista dag för ansökan är den 31 oktober.
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Samordnaren för jämställdhetsintegrering har deltagit i
nätverksträff för JiHU som fokuserade på organisering och
implementering.

Kommande arbete
Referensgruppen för jämställdhetsintegrering har sitt första möte
den 9 november. Mötet kommer att bland annat ägnas åt
beredning av inkomna ansökningar för särskilda medel för
jämställdhetsintegreringen.
Universitetet har kontaktats av Birgitta Jordansson på
Göteborgs universitet och som tillsammans med Helen Peterson
arbetar med ett projekt som rör Jämställdhetsintegrering på
universitet och högskolor. Som en del i projektet ska de bland
annat genomföra fallstudier på olika lärosäten där de intervjuar
nyckelpersoner inom jämställdhetsuppdraget. Det är ansvariga
och samordnare på central, men också ansvariga på
institutionsnivå. Rektorsrådet, samordnare med flera träffar
Birgitta Jordansson den 27 november.
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