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Tid

10.00-12.00

Plats
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Närvarande ledamöter

Lundh, Brita, ordförande
Dahlqvist, Bengt
Fahrman Cronheim, Marita
Hellström, Inger
Larsson, Magnus
Nilsson, Ingrid
Remeni, Erika
Sevandersson, Frida
Tunander, Lena, sekreterare

Ej närvarande ledamöter

Gustafsson, Kristina
Isaksson, Anna
Wictor, Ingemar
Melo Fuentes, Mirna, studentrepresentant
Stenberg, Sandra, studentrepresentant

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.
1. Fastställande av dagordning

Dagordningen presenterades och fastställdes med
tillägg under Övriga frågor: Mångfaldsdagen, Föräldraledighet och Dyslexiutredningen.

2. Val av justeringsperson

Inger Hellström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2007-10-16 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

4. Ändrad organisation av JäMå-rådet

Ordföranden hade inte fått någon ny information från
kvalitetsrådet beträffande remissvaret JäMå-rådet lämnade. Rådet får avvakta att remissen kommer ut på
nytt.

5. Förslag till sammanslagen plan 2008

Utkast till förslag till ny sammanslagen plan förelåg.
Rådet beslöt att ha ett nytt, kort möte om planen 29
nov kl 9-10. Ledamöterna uppmanades att komma med
förslag till ändringar innan dess. Ordföranden ska presentera planen och uppföljningarna av planerna för
kvalitetsrådet 10 dec.
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6. Jämställdhetskonferens 2008

Konferensen kommer att äga rum 15-16 okt 2008 och
temat är ”Jämställdhetens skuggor”. En projektplan
håller på att tas fram. Kristina Gustafsson har kallat till
möte 10/12 med dem som var med på konferensen i
Gbg. Magnus Larsson påpekade att det är viktigt att
tänka på representationen av Högskolans personal och
verksamhet på konferensen.

7. Kurser och konferenser

- Lena Tunander kommer att deltaga vid HSV:s seminarium för jämställdhetshandläggare 23/11. Hon informerade också om att JämO har begärt lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner
från HH. Detta ingår i JämO:s Miljongranskning, som
inleddes 2006.
- Ingrid Nilsson informerade om att hon deltagit i en
internationell konferens om aktionsforskning.

8. Trakasseri- och diskrimineringsärenden

Marita Fahrman informerade bl a om att antalet studenter som kontaktar henne har ökat, bl a många av utländsk härkomst, som upplever diskriminering och
problem dels från lärare och dels från andra studenter.
Studenterna har numera ofta färre föreläsningar och
mer arbete i grupp, vilket kan ge mer motsättningar
och problem studenter emellan. Hon efterlyser mer information/utbildning av studenter om innebörden i lika
villkor samt att lärare tänker mer på hur kurserna läggs
upp.

9. Övriga frågor

- Mångfaldsdagen – Att utmana enfaldens gränser – 12
nov, var välbesökt och bra.
- Inger Hellström tog upp JämO:s Barnvagnskampanj
och undrade om den har uppmärksammats på Högskolan. Lena Tunander och Niklas Tholin från personalavd
samt Agneta Hansson var med på seminariet på Länsstyrelsen i Halmstad.
- Dyslexiutredningen. Marita Fahrman informerade om
att Ann Skoglund på Komvux tidigare kostnadsfritt har
utrett nytillkomna studenter som misstänks ha dyslexi.
Nu har Komvux meddelat att de måste ta ut en kostnad
på 4 200 kr och Högskolan har beslutat att tillsvidare
stå för den kostnaden.
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