Jämställdhetsgruppsmöte, mötesanteckningar
Tid: 29 januari 2019
Närvarande:
Bernt Wennberg, prefekt/sammankallande
Erik Kristiansson, bitr prof/jämställdhetsombud
Damiano Ognissanti, studievägledare/studentföreträdare
Daniel Persson, universitetslektor/lärarrepresentant
Juan Inda Diaz, forskarstuderande/doktorandrepresentant
Förhinder:
Johan Sandberg, ekonom/TA-representant
Redogörelse av hemläxa från förra mötet då alla representanter ombads ta fram relevanta
frågor/områden ur Chalmers jämställdhetsplan att aktivt arbeta vidare med på institutionen.
Damiano
Vill börja fråga studenterna vad de själva anser är angeläget att fokusera på. Vill undersöka
avhoppstatistik utifrån kön. Vill tillföra en ny fråga i kursutvärderingar ”Känner du dig inkluderad?”.
Vill kontakta centrala studievägledningen vid Chalmers för att höra vilken information nya studenter
får gällande jämställdhet.
Juan
Vid diskussion i doktorandgruppen framkom att de kvinnliga doktoranderna ansåg att det är mer
jämställt än vad de manliga doktoranderna tyckte. Vill undersöka hur doktoranders deltagande på
konferenser planeras/genomförs utifrån kön. Vill undersöka hur undervisningsuppdrag till
doktorander fördelas utifrån kön. Vill att jämställdhetsaspekten utgör en viktig parameter vid
rekrytering av nya doktorander.
Erik
Viktigt ta fram statistik; löneskillnader, rekrytering, medarbetarundersökningar m.m.
Daniel
Viktigt säkerställa att lärare och studenter får kunskap om jämställdhetsaspekt i undervisningen.
Beakta val av kurslitteratur utifrån kön. Bra att undersöka andra lärosätens jämställdhetsplaner, ex
KTH. Kan vi genomföra en föreläsning om jämställd pedagogik?
Anna
Vill att gruppen utser en observatör som kan verka vid institutionens informationsmöten. Vill att ILG
inför att alla beslut som tas där först har beaktats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vill analysera
resultat från medarbetarundersökning utifrån kön. Vill ta fram statistik uppdelat på kön för
sjukfrånvaro och föräldraledighet samt undersöka vilka insatser som erbjudit från
företagshälsovården utifrån kön. Vill att institutionen fortsatt aktivt arbetar för en jämställd
rekryteringsprocess och utfall.
Övrigt
Inbjuden gäst Magnus Goeffeng berättar om en kommande utställning om kvinnor inom
matematiken som kommer att finnas på institutionen under våren med invigning den 4 april.

Utställningen kommer öppnas med en paneldiskussion om ”Livet som matematiker” och kommer
vara en del av Vetenskapsfestivalen. Magnus vill finna lämpliga kanaler för att annonsera om
utställningen.
Diskussion om hur institutionen kan undvika trakasserier likt den händelse från Uppsala universitet
som publicerats på Facebook.
Den 15 februari kommer Bernt att träffa Chalmers sk GENIE-ledning för att undersöka vad
institutionen kan få hjälp och input från satsningen.

Vid anteckningarna,
Anna Engkvist

