Sagt om utbildningen:
“Nu kommer inte jämställdhetsplanen vara
en hyllvärmare längre"
"Inspirerande och kunniga konsulter"
”Praktiskt, roligt och användbart"

En levande jämställdhetsplan
● Är en jämställd arbetsplats en ouppnåelig dröm?
● Hur sätter vi upp realistiska mål för vårt arbete?
● Hur kan vi rekrytera på ett jämställt sätt?
● Hur får vi en plan som lever upp till lagens krav?
Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare med 25 eller fler anställda tvungna att var tredje år
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att
främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. Planen ska vara ett levande dokument
som implementeras i det dagliga arbetet. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
ska utföras målinriktat och planmässigt. Här är det till stor hjälp att göra en plan som tydligt visar
vilka mål arbetsplatsen tänker nå och vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå målen.
Planen ska innehålla: En översikt över de åtgärder gällande arbetsförhållanden, föräldraskap,
trakasserier och rekrytering som behövs på arbetsplatsen. En redogörelse för vilka åtgärder som
arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. En översiktlig
redovisning av handlingsplanen för jämställda löner. En redovisning av hur de planerade
åtgärderna i föregående plan har genomförts.
Jämställt ger er kunskap om lagens krav och kopplingen mellan jämställdhet och en väl fungerande
verksamhet. Ni får även kunskap om hur en levande jämställdhetsplan kan utformas så att den
smidigt kan bli en naturlig del av er verksamhet. Tillsammans gör vi en långsiktig vision och sätter
upp konkreta mål och åtgärder.
Vi har många referenser och ger gärna
kontaktuppgifter om så önskas.
Se även: jamstallt.se/varakunder/foretag-och-organisationer/

För mer information och bokning kontakta oss redan idag!

Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.

På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial.
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54.

