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Charlotte Branting m. fl. (fp)
Ett samlat program för kelledarutbildning
(prop. 1985/86: 173)

l samband med att i propo�ition 1985/86: 173 behandlas vad man kallar
rekrytering�utbildningen diskuteras den ojämna fördelningen av män och
kvinnor �om rekryteras till �kolledarbefattningar. Som be�kriv� i SÖ:s förslag
är det i dag en ringa andel kvinnor �om innehar �kolledartjiin\ter.
Det iir ett �jälvklart rättvi�ekrav att kvinnor och män �kall vara lika
repre�entcrade och ha samrna inflytande i �amhället. Detta förhallande
gäller inte �kollcdartjänsterna i dag. Det finn� manga �käl till varför det är
viktigt att andelen kvinnliga skolledare ökar. Kvinnor och män har olika
erfarenheter av livet och av människorna på grund av sin kön�identitet. Det
är därför viktigt att det även finn� kvinnor inom �kolledningcn

å att

perspektivet och möjligheterna till inlevebe och för�tael�e inte begrän a till
männen� erfarenhebomrade. Till detta kommer att järmtälldhet är särskilt
viktigt i �kolan med de�s ansvar för barn och ungdomar. Det är nödvändigt
att �kolan motverkar den ..köns�tatushierarki .. �om blir en följd a\ att barnen
praktiskt taget bara möter män �om rektorer. Barnen behöver förebilder från
vuxenlivet som innebär att kvinnornas och männens kapacitet utnyttjas på
lika villkor.
Mot bakgrund av detta är det mycket otillfrecb�titllandc att det i
propo�itionen inte lämna� n. gra konkreta för�! ag till hur en jämnare
könsrekrytering av skolledare skall kunna åstadkommas.
l propositionen konstateras bara att föredraganden .. utgår från att dessa
frågor kommer att uppmärksamma

i planeringen av rekryteringsutbild

ningen ...
Rik�dagen bör enligt var mening ge regeringen till känna att den bör
uppdra åt �kolöveNyrclsen att i samband med planeringen a' den nya
skolledarutbildningen också utarbeta ett program för hur en jämnare
rekrytering till �kolledartjänster skall kunna uppnås.

Il

Hemställan

Mot. 1985/86:622

Med anledning av vad vi i motionen anfört hemställer vi
all riksdagen beslutar all som sin mening ge regeringen till känna
vad vi i motionen anfört angående en jämnare könsrekrytering till
�kolledarutbildningen.
Stockholm den 22 maj 1986
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