
Ligestilling mellem kønnene i kerneydelsen, 
bilag til Ligestillingsredegørelse for perioden  

1. november 2017 til 31. maj 2020 
 
 
 
Dette bilag beskriver hvordan der arbejdes med ligestilling mellem 
kønnene i kerneydelsen indenfor skoleområdet og i Borger og 
Arbejdsmarked og i selve Ligestillingsredegørelsen beskrives et 
eksempel fra dagtilbudsområdet.  
 
Bilaget er udarbejdet på foranledning af, at Byrådet ved 
forelæggelsen af den tidligere Ligestillingsredegørelse i 2017 bad 
administrationen om at fremkomme med forslag til bedre ligestilling.  
 
Der er ikke udarbejdet oplæg til bedre ligestilling i kerneydelserne 
overfor borgerne for det er administrationens vurdering, at der 
løbende arbejdes med ligestilling mellem kønnene, hvor det er 
hensigtsmæssigt og relevant. Det var blot ikke synliggjort i 
Ligestillingsredegørelsen i 2017. 
 
Det fremgår af nedenstående beskrivelser, at køn kun i nogen 
udstrækning er relevant for opgavevaretagelsen på områderne og 
der gives eksempler på hvor det kan være relevant.   
 
Ligestilling i Borger og Arbejdsmarked 
Lov om ligestilling siger: 
 
§ 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og 
indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. 
 
Indsatser i Borger og Arbejdsmarked er primært Borgerbetjening i 
forhold til almindelig borgerservice, ansøgning om ydelser og 
beskæftigelsesindsats, hvor køn ikke har en afgørende betydning.  
 
Der er ikke forskel på om en mand eller en kvinde henvender sig for 
at få et nyt pas eller kørekort, der er ikke forskelsbehandling ved 
ansøgning af ydelse eller i den indsats man modtager når man skal 
understøttes i at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
§ 3 a. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det 
er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og 
nødvendige. 
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Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges som udgangspunkt ens 
uanset om der tale om mænd eller kvinder. Der er fokus på en 
virksomhedsrettet indsats og der er fokus på rekruttering og 
opkvalificering til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Det 
betyder f.eks., at såvel mænd som kvinder får tilbud målrettet f.eks. 
bygge og anlægsfagene, der i disse år har den største vækst. 
 
Indsatsen tilrettelægges dog samtidig ud fra den enkelte borgers 
forudsætninger. Det betyder, at der er særlige tilbud, der, fordi det 
er hensigtsmæssigt retter sig til mod forskellige køn. 
 
I sygedagpengeindsatsen henvises f.eks. til Projekt Vildmænd, som 
er et særligt tilbud til mænd, der gerne vil tilbage til hverdagen efter 
en langtidssygemelding som følge af en livskrise efter diagnoser 
som stress, angst, depression. Nogle mænd i disse situationer opnår 
en større effekt og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, 
ved at deltage i projektet der er målrettet mænd. 
 
På Integrationsområdet er der også et naturligt fokus på, at få flere 
kvinder til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, og det kræver 
en særlig indsats for at opnå dette. 
 
Svendborg Kommune deltager i det puljefinansierede ”Integrations- 
og Beskæftigelsesambassadør initiativ”, hvor et af nøgleelementerne 
netop er at løfte kvindelige flygtninge og familiesammenførtes 
tilknytning til arbejdsmarkedet ved at sikre udvikling og 
igangsættelse af aktiviteter målrettet kvinder. Målet er, at øge 
andelen af kvindelige flygtninge og familiesammenførte fra 9 til 27 
procent inden udgangen af 2021 ved at øge andelen af kvinder i 
virksomhedsrettede tilbud og dermed sænke andelen af kvinder, der 
er passive. 
 
I 2018 lykkedes det, at starte et IGU-forløb op, hvor 
integrationsborgere (primært kvinder, men dog også enkelte mænd) 
ansættes i kommunens ældreområde og samtidig deltager i et 
uddannelsesforløb. Dette initiativ er et eksempel på et samarbejde, 
der kan fremme etniske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Ligestilling på folkeskolens område 
Folkeskolen er et kommunalt anliggende, men de kommunale 
folkeskoler er omfattet af en fælles rammelovning (Folkeskoleloven) 
med tilhørende bekendtgørelser. Ligestilling som begreb er ikke 
nævnt direkte i folkeskoleloven, men det fremgår af 
formålsparagraffen (§ 1, stk. 2), at folkeskolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
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samfund med frihed og folkeskolestyre. Skolens virke skal derfor 
være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.  
 
I Sverige og Norge har det siden henholdsvis 1969 og 1971 været 
indskrevet i loven, at skolen er forpligtet på at modarbejde 
kønsstereotyper, men dette er altså ikke tilfældet i Danmark. 
Tilsvarende bliver de lærerstuderende i de to lande undervist i et fag 
om køn, seksualitet og mangfoldighed. Hvilket heller ikke er 
tilfældet i Danmark.  
 
Det er skolebestyrelsen på den enkelte skole, der fastsætter 
principperne for skolens daglige virksomhed inden for de mål og 
rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter jf. § 44 stk. 2 i 
folkeskoleloven. Det vil blandt andet sige principper for 
holddannelse og elevernes placering i klassen, herunder om der fx 
skal være lige mange piger og drenge i en klasse. Det er derfor den 
enkelte skoles bestyrelse, der via principper skal understøtte og 
rammesætte en skoledag, der fremmer ligeværd.  
 
Ligestilling er ikke et aktuelt fokusområde på folkeskoleområdet, 
men det afspejler sig i praksis på skolerne, fx ved at man så vidt 
mulig tilstræber en ligelig fordeling mellem køn når de enkelte 
teams på skolerne sammensættes. Tilsvarende tilstræbes en ligelig 
fordeling af kønnene på både Sciencelinjen og i Sportsklasserne.  
 
 
 


	Punkt 7 - Bilag 2 - Ligestillingsredegørelse, bilag vedr. ligestilling i kerneydelser

