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Mål

Åtgärd

Ansvarig

Uppföljning

Motverka
diskriminering och
främja lika
rättigheter och
möjligheter

Se över att information på BUVs webb gällande detta målområde är
aktuell. Publicera Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning
Studenters rätt i högskolan på webben.

Kommunikatörer,
sammankallande lokala
RALV

Januari 2022

Informera studenter och lärare om Diskrimineringsombudsmannens eutbildning Studenters rätt i högskolan. Informera studenter på
lärarprogrammens första termin samt personal, via mail eller
institutionsmöte, om gällande regelverk och SU:s policydokument.

Biträdande prefekter

Länka till webbsidan Regler och riktlinjer kring bemötande,
diskriminering och upphovsrätt i kursmallar på Athena.

Administratör (Brian)

Breddad rekrytering Undersök och ha dialog med sektionen för uppdragssamordning (SUSA)
gällande hur annonsering sker till målgrupper och hur information når
huvudmän när det gäller ”Flera vägar in”, VAL och nya ULV.

Breddat deltagande

Kommunikatörer

Diskutera vad breddad rekrytering innebär inom våra utbildningar på
olika utbildningsnivåer, både för program likväl som fristående kurser.

Studievägledare,
programansvariga/avdel
ningsföreståndare

Erbjud workshop i studieteknik och studieplanering

Studievägledare

Erbjud workshop/vägledning för akademiskt skrivande

Studierektorer (Johanna
Unga och David
Cardell)

Januari 2022

Januari 2022

Likabehandling av Undersök och specificera vilka insatser som görs inom VFU inom detta
studenter i samband målområde. Till exempel utbildning av handledare inom kluster,
med examination
fortbildningsinsatser för handledare, översyn av förväntade resultat, med
mera.

Studierektor (Ulrika
Munck Sundman)

Januari 2022

Likabehandling av Se över att texter på BUVs webb är tillgänglighetsanpassade i tekniskt
studenter oberoende hänseende för berörda målgrupper.
av
funktionsvariation
Underlätta för studenter att fylla i blanketter genom tydliga instruktioner
och digital hantering. Tillgodose tydliga instruktioner för teknik i
lärosalar och verktyg för webbaserad undervisning.

Kommunikatörer

Januari 2022

Möjliggöra för
studenter att
kombinera
föräldraskap med
studier

TA-avdelningen

Undersök hur övergången till mer webbaserade studier, mot bakgrund av Biträdande prefekter
Corona, påverkar möjligheten till att kombinera föräldraskap med
studier.
Undersök om seminarietider och inlämning av examinationer är
anpassade för att kombinera föräldraskap med studier.

Biträdande prefekter

Januari 2022

