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Forslag til ny handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF for perioden 

2020-23 
 

Bakgrunn 

Dekanatet ønsker en mer offensiv handlingsplan for likestilling og mangfold som favner bredere, og som vil 

bidra til at fakultetet bedre gjenspeiler den byen og det samfunnet vi er en del av. Målet er at den nye 

handlingsplanen blir et kortfattet «policy-dokument» som sier noe om hvilke framtidsvisjoner fakultetet 

har på feltet, samtidig som det settes opp konkrete mål og tiltak for perioden 2020-2023.  

Dekanen viser til diskusjonen i forrige styremøte, 27. september og framleggsnotatet til diskusjonssaken for 

beskrivelse av arbeidet med handlingsplanen fram til da. 

Diskusjonssak i fakultetsstyret 27.09.19 

Forslaget til ny handlingsplan ble diskutert i styremøtet 27.09.19. Fakultetsstyret var i hovedsak svært godt 

fornøyd med prosessen knyttet til dette arbeidet. Styret ga også sin tilslutning til retningen dokumentet 

anga, ikke minst at det tok inn over seg og operasjonaliserte mangfold i hele sin bredde. Et innspill fra flere i 

styret var at det var utydelig om planen var et strategidokument eller en handlingsplan. Det kom også noen 

merknader til at arbeid med planen var igangsatt uten en evaluering av forrige plan, og at fakultetsstyret  

kunne vært forespurt om å legge noen føringer før høringsrunden og den påfølgende diskusjonen i 

fakultetsstyret.  

Tilbakemeldingene fra styret ble gjennomgått med arbeidsgruppen 10.10.19, og forslaget er etter dette 

justert, se vedlegg.  

Det er tatt grep for å gjøre det tydeligere hva som er visjon og hva som er tiltak. Det er også noen tiltak som 

er endret enten i form eller også i innhold. Se særlig punktet om norsk akademisk skrivekurs for studenter 

og punktet om mangfoldsopplæring under Større mangfold blant studentene og de to siste kulepunktene 

under Tiltak for å inkludere og beholde ansatte med variert bakgrunn. Det er også kommet ett nytt punkt 

om utarbeidelse av risikoanalyse under Lederansvar. 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190927-d2-17-09notat-til-diskusjonsak-i-fs.pdf
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Forslag til vedtak:  

Handlingsplan for likestilling og mangfold på HF i perioden 2020-2023 vedtas med virking fra 01.01.20 
 

 
Vedlegg: 
Forslag til revidert handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det humanistiske fakultet   i perioden 
2020-2023 


