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1. ÚVOD 
Lepší vyváženost pohlaví na pracovním trhu byla a je v Norsku cílem na celonárodní 

i  místní úrovni, napříč politickým spektrem. Snaží se o ni mnoho organizací i jednotlivců 

a  jednotlivkyň, na národní úrovni je však pracovní trh stále vysoce segregován. V Jižním 

Trøndelagu se rozhodli prozkoumat možnosti a opatření ve středoškolském vzdělávacím 

systému, které k dosažení vyváženosti mohou napomoci. Během dvou let byla vyzkoušena 

opatření na dvou základních školách, dvou středních školách a na pěti úřadech koordinujících 

spolupráci podniků při výuce učňů a učnic (tzv. opplæringskontor).  

Krajské zastupitelstvo rozhodlo, že chce změnit dosavadní genderově pokřivený systém 

náboru studentů a studentek na některé studijní obory středních škol v Jižním Trøndelagu. 

Nerovné rozdělení pohlaví je na středních školách nejvíce patrné u studijních programů 

Stavebnictví, Elektrotechnika, Technika a průmyslová výroba a Zdravotní a pečovatelské 

obory. Každý rok si v tomto kraji přibližně 120-150 chlapců a stejný počet dívek vybere 

z genderového hlediska netradiční studijní program. Žáci a žákyně v této skupině často 

přecházejí mezi obory a jen málo z nich vzdělání dokončí a získá výuční list. Projekt 

spolupráce mezi školami, úřady pro zapojení učňů a učnic do pracovního procesu, 

konzultantů a konzultantek a odborných referátů byl zahájen na jaře 2013. Cílem bylo 

identifikovat opatření, jež by mohla zvýšit počet chlapců a dívek, kteří se přihlásí na 

genderově netradiční obor, úspěšně ho dokončí a zapojí se do pracovního procesu. 

 

2. PŘÍKLADY  DOBRÝCH  PRAXÍ  –  PROJEKTY  V JIŽNÍM  

TRØNDELAGU  
* Projekt „Dívky ve strojírenství a elektrotechnice 2008-2012“ (Jenter i Bil og Elektro 

2008-2012 http://jenteribilogelektro.no), kde díky spolupráci s Norským svazem 

automobilového průmyslu (Norges Bilbransjeforbund), Odborovým svazem 

(Fellesforbundet), Společnou platformou odborů a Svazu průmyslu a obchodu 

(Hovedorganisasjonenes fellestiltak – prostředník mezi odbory a NHO, norským svazem 

průmyslu, obchodu a dopravy), Odborovým svazem pracovníků a pracovnic 

v telekomunikaci a informačních a elektrotechnických odvětvích (EL&IT forbundet) 

a  Norským svazem výrobců elektrotechniky (Norsk Teknologi) vznikla síť pro dívky „Ženy 

v netradičních profesích“ (Kvinner i utradisjonelle yrker - KIYU). Síť KIUY má dnes mnoho 

členek, dívek z nejrůznějších profesí. Krajské zastupitelstvo v Jižním Trøndelagu má s touto 

sítí dohodu o spolupráci a podporuje jejích aktivity. Jsou to mimo jiné návštěvy škol a 

setkání, kterých se mohou zúčastnit žákyně a učnice. 

* Projekt „Muži ve zdravotnictví“ (Menn i helse http://mennihelse.no) je řízen okresem 

Trondheim a vzbudil mezinárodní pozornost, protože úspěšně přiměl muže, aby si zvolili 

kariéru ve zdravotnictví. Díky spolupráci s norským úřadem práce a sociálního 

http://jenteribilogelektro.no/
http://mennihelse.no/
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zabezpečení (NAV, Arbeids- ogvelferdsforvaltningen) získají muži, kteří mají projít 

rekvalifikací, osmitýdenní „základní výcvik“, během nějž si mohou vyzkoušet práci 

v nemocnici a práci asistenta pro domácí péči. 

* Okres Trondheim v návaznosti na tento projekt a za finanční podpory úřadu hejtmana 

spustil projekt „Muži ve školce“ (Menn i barnehage 

http://www.trondheim.kommune.no/mennibarnehage), 

který měl zvýšit počet mužů mezi zaměstnanci mateřských škol. Hejtman si ve svém úřadě 

již několik let klade za cíl vyváženější poměr pohlaví a zvýšení počtu mužů přijatých mezi 

zaměstnance školek. O přijímání mužů do mateřských škol se zasazují kromě Trondheimu 

i  okresy Melhus a Klæbu. Mezi opatření, která se osvědčila po celém Norsku a která se 

uplatnila i v Jižním Trøndelagu, patří: 

- vlastní síť mužů, kteří pracují v mateřských školách 

- projekt, kde chlapci z 9. a 10. tříd ZŠ a ze střední školy, kde si 

zvolili studijní plán Specializace pro další studium 

(studiespesialisering), získají místo v mateřské škole, kde si s dětmi 

hrají po vyučování a během prázdnin 

* NTNU (Norská technicko-přírodovědecká univerzita v Trondheimu) se cíleně snaží 

přilákat víc dívek a získat je pro studium technologií a přírodních věd. Mezinárodní 

pozornost upoutali svou systematickou snahou o to, aby se víc dívek hlásilo ke studiu 

technologií a toto studium úspěšně dokončilo. V „KIMEN 2011“, jedné z publikací Centra 

pro výuku přírodních věd (Naturfagssenteret 

http://www.naturfagsenteret.no/c1515378/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=1783517), 

obsahující články o dívkách studujících přírodní vědy se poukazuje na opatření, která by 

mohla být efektivní. Například: 

- zaměření na mládež na druhém stupni základní školy 

- dlouhodobé působení 

- průběžný vývoj projektu 

- hodnocení a uzpůsobování projektu v pravidelných intervalech 

- práce s nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují výběr zaměstnání: 

zájmy, schopnost řešit problémy, rolové modely, informace 

o  možnostech studia a pracovních možnostech 

  

 

http://www.trondheim.kommune.no/mennibarnehage
http://www.naturfagsenteret.no/c1515378/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=1783517
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*Projekt Vysoké školy v Jižním Trøndelagu (HIST: Høgskolen i Sør-Trøndelag) 

http://hist.no/english/ „Dívky a technologie“ byl spuštěn na podzim 2013. Jeho 

záměrem je zabránit odcházení studentů/studentek a přilákat dívky ke studiu 

technologických oborů, kde je nízký podíl žen. 

HIST organizuje odborné i společenské akce v průběhu celého školního roku. Jsou mezi 

nimi např. studijní skupiny programování a matematiky, návštěvy podniků, výlety na chaty 

nebo společenské večeře pro dívky. Účastnice jsou vybírány podle výsledků průzkumu, 

kterým HIST v roce 2012 analyzovala předčasný odchod studentů/studentek ze studia. 

Hodnocení v polovině trvání projektu ukazuje, že přispěl ke zvýšení náboru studentek, 

zvýšil jejich úspěšnost, zabránil jejich odchodu ze studia a byla vybudována dobrá 

společenská síť. Iniciativa „Dívky a technologie“ zorganizovala v roce 2014 pro dívky 

motivační den, který měl přilákat více studentek. HIST pozvala dívky z druhého stupně 

základních škol a ze středních škol v Jižním a Severním Trøndelagu na dívčí konferenci. 

Dívky akci přijaly pozitivně a událost měla velký ohlas v tisku. 

Po dvou letech přinesl projekt „Dívky a technologie“ tyto výsledky: 

Počet studentek, které studium předčasně ukončily, klesl z 12 % v roce 

2011 na 9 % v roce 2013. 

Počet zájemkyň o studium se zvýšil z 17,4 % v roce 2012 na 23,1 % 

v roce 2014. 

3. TIPY,  INSPIRACE  A  RADY 
Cílem pilotního projektu bylo vymyslet a vyzkoušet mechanizmy, které přispějí k náboru 

a  které fungují u žáků/žákyň a učňů/učnic ve vzdělávacím procesu, ať už ve škole nebo 

v konkrétním podniku. Východiskem bylo najít ta opatření, která se již dnes uplatňují, ale 

jsou přizpůsobena cílovým skupinám. Prvním krokem byl workshop, kde byla navržena 

rozličná opatření. Po vyzkoušení vyšlo najevo, že některá fungují velmi dobře, zatímco jiná 

jsme zavrhli jako zdánlivě dobré nápady, které nefungují. Testování probíhalo po dobu 

dvou let, během nichž se workshopy a výměna zkušeností opakovaly každého půl roku.  

Příslušnost ke skupině 

Pro žáky/žákyně a učně/učnice, kteří se rozhodli pro genderově netradiční povolání, je 

důležitá příslušnost ke skupině. Koncentrovali jsme se tedy na opatření, která mohou 

žákům/žákyním a učňům/učnicím poskytnout pocit skupinové příslušnosti. 

Využití rolových modelů 

Dobré vzory jsou důležité pro motivaci k výběru vzdělání a profese. Volba vzdělání není 

lineární, ale cyklický proces. Mladí lidé, kteří se rozhodli pro netradiční cestu, budou stát 

http://hist.no/english/
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před volbou v průběhu celého vzdělávacího procesu; budou pokračovat, nebo přejdou na 

tradičnější studijní program? Právě druhá možnost je obvyklá a mezi chlapci a dívkami, 

kteří si zpočátku vybrali z genderového hlediska netradičně, je velký podíl těch, kteří se 

rozhodnou přestoupit jinam. Pro snížení tohoto počtu jsou důležité dobré vzory, které 

motivují k volbě od druhého stupně ZŠ a během celého středoškolského vzdělávání k jeho 

dokončení.   

Tipy, které jsme vyzkoušeli  

Chlapci a dívky jsou rozdílní, potřeby rolových modelů a příslušnost ke skupině jsou 

stejné, ale vyžadují jiné mechanizmy. To, co funguje dobře pro jedno pohlaví, může 

být  u  toho druhého špatně. Skupinová dynamika/procesy ve skupině mohou 

(spolu)ovlivnit to, jestli konkrétní opatření funguje, nebo ne. Níže jsou popsány jak 

úspěšné, tak neúspěšné mechanizmy a několik návrhů, které mohou zvýšit kompetence 

zaměstnanců a zaměstnankyň školy. 

Opatření pro dívky 

Ve spolupráci s různými subjekty byla vyzkoušena rozdílná opatření pro dívky. Některá 

fungují dobře a dále se s nimi pracuje, jiná se příliš neosvědčila. Na počátku bylo hlavním 

cílem nalézt způsoby, jak posílit úspěšnost, zaměřili jsme se tedy na ty dívky, které se již 

na SŠ přihlásily a byly přijaty. Následně pro nás bylo důležité pracovat i s druhým stupněm 

základní školy. Zkušenosti z této práce jsou popsány níže. 

Informace žákům/žákyním na druhém stupni ZŠ 

Melhus úzce spolupracuje se základními školami v okolí. Vyučující a žáci/žákyně z Melhusu 

informují žáky/žákyně v okolních školách o tom, co může Melhus nabídnout. K zavedené 

praxi patří i hospitace pro žáky/žákyně ze základních škol. Kvůli zaměření na lepší 

vyváženost pohlaví se škola snažila, aby se těchto aktivit účastnily i dívky z programů 

Elektrotechnika a Technika a průmyslová výroba. Ve spolupráci s „Ženami v netradičních 

profesích“ také ony navštívily základní školy a věnovaly se obzvlášť dívkám. Padl návrh na 

hospitaci dívek, které si chtějí vyzkoušet netradiční obor, nebo zvláštní návštěvu dílen jen 

pro dívky z druhého stupně ZŠ, ale k jejich realizaci nedošlo. Škola běžnými hospitacemi 

žáků/žákyň ze základních škol tam, kde se dívky učí v programech Elektrotechnika 

a  Technika a průmyslová výroba, usiluje o to, aby jejich dívky přijaly zodpovědnost za 

zapojení a orientaci nových dívek. Toto je zvlášť efektivní v případě dívek, které trochu 

váhají nebo si nejsou jisté výběrem oboru. 

Zvýšení kompetencí vyučujících z Gimse 

Melhus a Gimse úzce spolupracují již řadu let. Učitelé z Gimse mají od vyučujících z 

Melhusu o této střední škole detailní informace. To může pomoci vyučujícím 
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a  poradcům/poradkyním na druhém stupni základní školy v předmětu „Volba dalšího 

vzdělání“ a při přechodu žáků/žákyň na střední školu. 

Sestavení třídy 

Na Melhusu se mnoho dívek hlásilo jak na Elektrotechniku, tak na Techniku 

a  průmyslovou výrobu, bylo tedy možné mít ve třídách po několika dívkách. Pokoušeli se 

zde také o co možná nejvyrovnanější poměr chlapců a dívek ve třídě – sedm dívek a osm 

chlapců. Toto se ale dále opakovat nebude, raději rozdělí skupinu děvčat do dvou tříd, 

podle stejného principu. 

Jednodenní kick-start meeting před začátkem školního roku 

V týdnu před začátkem školního roku jsou dívky z prvního i druhého ročníku oborů 

Elektrotechnika, Stavebnictví a Technika a průmyslová výroba, pozvány na úvodní setkání. 

Denní program je následující: prohlídka školy a dílen, setkání s vyučujícími a některými 

studentkami vyšších ročníků. Představitelé/představitelky školy také vysvětlí, jak bude 

dívčí skupina v průběhu roku monitorována. Škola Melhus při úvodním setkání nabídla 

jako pohoštění pizzu, což mělo pozitivní ohlas. 

Setkání pro dívky během školního roku 

Druhé setkání může být půldenní až celodenní. Program může vypadat následovně: 

společná činnost, kterou se dívky zabaví, výlet, vymýšlení společného plánu aktivit na 

školní rok, které skupina podnikne. 

V případě Melhusu si dívky vybraly: 

1. Vlastní volejbalové družstvo na turnaji, který škola pořádá koncem 

školního roku. Dívky se rozhodly družstvo založit na podzim; tréninky 

probíhaly během školního roku jako příprava na tento turnaj. 

2. Několik podzimních a zimních setkání organizovaných dívkami 

samotnými. Dívky si přejí, aby při setkáních byl přítomný 

poradce/poradkyně a vyučující, protože pak mohou legitimně žádat 

o  volno. První setkání by mělo být povinné. U těchto setkání je 

důležité jídlo, dívky to zmiňují jako důležité; přijdou se na setkání 

navečeřet, není to jen „schůze potrefených feministek“. První rok, kdy 

se na střední škole Melhus zkoušela setkání dívek, se škola zajímala o 

to, jestli by dívky neměly dostat konkrétní úkoly, na  nichž by společně 

pracovaly. Ve škole Melhus se rozhodlo, že dívky budou mít za úkol 

navrhnout vlastní mikiny. Jejich design se dál používá pro nové 

studentky v dalších letech. První setkání by mělo být povinné pro 

všechna děvčata, zatímco účast na následujících schůzkách je vhodné 
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ponechat dobrovolnou. Zkušenost ukazuje, že některé dívky se setkání 

zpočátku účastní často, postupem času ale už nemají takovou potřebu, 

soustředí se na výuku. Jiné dívky mohou cítit potřebu chodit na 

všechna setkání. Další, které zpočátku nebyly tak aktivní, mohou mít 

potřebu být aktivnější koncem školního roku. 

 Další opatření 

* Dívky si vytvořily vlastní facebookovou skupinu pro studentky z programů 

Elektrotechnika, Stavebnictví a Technika a průmyslová výroba na této škole. Začátkem 

školního roku jsou do skupiny přizvány nově příchozí studentky. Ve skupině jsou všechny 

a  funguje to dobře. 

* Nabídku rozhovorů s poradcem zatím nikdo nevyužil. 

* Ve třídách, kde jsou dívky, se probíralo vhodné chování v hodinách tělesné výchovy, 

v šatnách a při kontaktních cvičeních. To samé se týkalo předmětů společného základu 

i  specializačních předmětů. Potřeba těchto diskuzí se liší rok od roku a dívky se o tom baví 

na schůzkách dívčí skupiny. Pro dívky je důležité, aby si tohoto tématu škola byla vědoma 

a aby se o něm mluvilo. 

* Informace o opatřeních zaměřených na dívky byly předneseny na radě školy a na 

žákovské radě. 

* V rámci předmětu „Projekt k prohloubení“ (Prosjekt til fordypning) probíhají pro dívky 

hospitace se zaměstnankyněmi ve vybraných podnicích. Škola informovala dívky o tom, 

které podniky mají mezi svými zaměstnanci ženy, ale škola sama nijak neovlivňuje, ve 

kterém podniku hospitaci absolvují. 

* Setkání pro všechny dívky ze studijních programů Elektrotechnika, Stavebnictví 

a  Technika a průmyslová výroba v Jižním Trøndelagu se na podzim uskutečnila třikrát. 

Zúčastnilo se jich přibližně 80 dívek z různých škol celého okresu. Program těchto setkání 

byl vytvořen ve spolupráci s KIUY. Ženy představující rolové modely tu vyprávěly o svých 

volbách a zkušenostech s prací v různých odvětvích. Program se sestával ze skupinové 

práce, soutěží, bowlingu a pizzy. Zpětná vazba od dívek ze školy Melhus potvrdila, že 

společné setkání je dobrá věc, ale že školní setkání jsou důležitější. 

* Úřady koordinující spolupráci podniků při výuce učňů/učnic zapojují učnice a mladé ženy 

s učňovským vzděláním do informačních aktivit na druhých stupních základních škol a na 

středních školách. 

* KIUY nabízí měsíční setkání pro učnice z oborů, které jsou tradičně mužskou doménou. 

Tato setkání jsou podporována také úřady pro zapojování učňů do praxe, které setkání 

propagují mezi učnicemi, pro něž jsou právě aktuální. 
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Opatření pro chlapce 

Ve Strindě funguje spolupráce s různými subjekty při zavádění opatření vhodných pro 

chlapce. Ze zkušenosti víme, že stejné mechanizmy fungují jinak pro chlapce a jinak pro 

dívky. Hlavním cílem bylo nalézt způsoby, jak posílit úspěšnost jejich studia. Soustředili 

jsme se tedy na ty, kteří se již na SŠ přihlásili a byli tam přijati. 

Informace žákům/žákyním na druhém stupni ZŠ 

Při škole funguje zvláštní projektová skupina, která se zabývá náborem žáků/žákyň pro 

zdravotnické a pečovatelské obory. Hospitace chlapců, speciální program pro chlapce 

z druhého stupně základních škol, kteří chtějí zkusit studijní program Zdravotnické 

a  pečovatelské obory, již byl zmíněn. Strinda vysílá své učně na základní školy 

a  informuje tam o programu zdravotnických a pečovatelských oborů. Těchto návštěv se 

účastní chlapci i dívky a zpětné vazby jsou pozitivní. 

Náborová hlídka 

Úřad koordinující spolupráci podniků při výuce učňů pro okres Trondheim nabízí tzv. 

náborovou hlídku. Učni a mladí muži s učňovským vzděláním v jejím rámci navštěvují 

druhé stupně základních škol. Informují děti o zdravotnických a pečovatelských oborech 

a o potřebě pracovní síly v nich. Vysílají se chlapci i dívky a základním školám jsou tak 

předávány informace z pohledu obou pohlaví. Jsou vytvořeny zvláštní náborové filmy 

pro chlapce. Při zavádění kampaně „Mladí v práci“ (Ung i jobb), kde má mládež možnost 

získat letní brigádu v institucích trondheimského okresu, je u výběru kladen zvláštní 

důraz na pohlaví. 

„Kámoš ve školce“ (Barnehagekompis) 

Jedná se o program hejtmana Jižního Trøndelagu realizovaný odborem pro výchovu 

a  vzdělání ve dvou okresech a čtyřech mateřských školách: ve dvou v Melhusu a dvou 

v Klæbu. Chlapci z druhého stupně základních škol a ze středních škol se zaměřením na 

další studium mají možnost mimo vyučování pracovat v mateřské škole a získat tak 

zkušenosti s prací s dětmi. 

Muži ve zdravotnictví a Muži ve školce 

Oba projekty probíhají pod hlavičkou okresu Trondheim a nabízejí informace třídám 

a  chlapcům druhého stupně základních škol. 

Zvýšení kompetencí učitelů z Blussuvollu 

Strinda během podzimu 2014 navázala úzkou spolupráci s okolními základními školami. 

Vyučující z Blussuvollu se zúčastnili informačních setkání o této střední škole, což 
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pomáhá vyučujícím a poradcům/poradkyním na druhém stupni základních škol 

v předmětu „Volba dalšího vzdělání“ a při přechodu žáků/žákyň na střední školu. 

Sestavení třídy 

Na střední škole ve Strindě byly dvě třídy z programu Zdravotnické a pečovatelské obory 

rozděleny tak, aby poměr pohlaví v nich byl vyrovnaný, tedy sedm chlapců a osm dívek 

ve dvou třídách, a dvě třídy jen s děvčaty. Třídy s vyrovnaným zastoupením chlapců 

a  dívek přijali vyučující pozitivně, vzniklo v nich příjemné prostředí a měly vlastní 

dynamiku. 

Setkání pro chlapce na začátku školního roku 

Škola se o ně pokoušela, ale zkušenost ukázala, že to nefunguje. Chlapci byli pozváni na 

večerní setkání s pizzou, což se chlapcům zamlouvalo, ale příliš nechápali, jaký to má 

smysl. 

Rozdělení pohlaví při skupinové práci 

Při různých příležitostech se skupinovou prací škola zkoušela skupiny složené pouze 

z chlapců, skupiny, kde byl poměr vyvážený, a skupiny, kde chlapci tvořili menšinu. Čistě 

chlapecké skupiny se několikrát osvědčily a škola se je chystá vyzkoušet znovu. 

Výukové plány, které vyhovují oběma pohlavím 

V rámci výuky zdravotnických a pečovatelských předmětů vyučující reflektují dominantní 

postavení žen ve zdravotnickém sektoru a v předškolním vzdělávání. Strinda vytváří 

vlastní výukové plány, které vyhovují oběma pohlavím. S nízkým počtem mužů 

v učitelském sboru přesto v předmětu snadno převládne ženský faktor. To, že jsou 

chlapci v rámci „Projektu k prohloubení“ umístěni v institucích s mužskými zaměstnanci, 

to do jisté míry vyvažuje, ale podniková kultura každého jednotlivého zařízení ovlivní, jak 

moc. Dobrý příklad představuje aktivita z projektu „Muži ve zdravotnictví“: soutěž 

s dálkově ovládanými závodními auty pro mužské zaměstnance nemocnice. 

Další opatření 

* Hospitace chlapců u mužských zaměstnanců podniků v rámci předmětu „Projekt k 

prohloubení“ se ukázal jako důležitý. Škola při umísťování do podniků cíleně směruje 

chlapce na pracovní místa, kde jsou zaměstnanci mužského pohlaví, a reakce na to jsou 

pozitivní. 

* Byla zorganizována tři podzimní setkání pro všechny chlapce ze studijního programu 

Zdravotnické a pečovatelské obory. Program setkání byl vytvořen ve spolupráci s „Muži 

ve zdravotnictví“ a „Muži ve školce“. Muži představující dobré a inspirativní vzory na 

nich vyprávěli o svých rozhodnutích a  zkušenostech s prací v tomto sektoru. Součástí 
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byla skupinová práce a soutěže, bowling a pizza. Zpětná vazba ze Strindy je taková, že se 

chlapcům setkání líbilo, ale nevidí v něm větší užitek. 

* Třída pro dospělé studenty zdravotnických a pečovatelských oborů, Tiller, Muži ve 

zdravotnictví a Muži ve školce zorganizovali na jaře 2015 „Den životní jiskry“ 

(„Livsgnistdag“) organizovaný muži pro muže. Chlapci z programu Zdravotnické 

a  pečovatelské obory byli pozváni, aby se zúčastnili jako asistenti mužů, kteří potřebují 

péči. Někteří z nich bydlí doma, jiní v pečovatelských zařízeních. Den životní jiskry 

proběhl na arcibiskupském dvoře. 

*Úřad koordinující spolupráci podniků při výuce učňů pro okres Trondheim se cíleně 

snaží, aby chlapci, kteří se hlásí na učňovské obory pro práci s dětmi a mládeží a na 

zdravotnické a pečovatelské obory, měli zajištěnou praxi u institucí, kde jsou 

v příslušných oborech zaměstnáni muži. 

* Je snaha o to zajistit pro učně z okresu Trondheim vedoucí a učitele mužského pohlaví. 

* Všichni učni v tomto okresu jsou členy tzv. refleksjonsgruppe („skupiny pro 

reflektování“) tvořenou učni z oboru, který studují. Skupiny jsou čtyř až pětičlenné a učni 

se scházejí jednou měsíčně a hodnotí a probírají spolu své studium. Skupiny jsou 

rozdělovány podle geografických kritérií, ale je snaha o to, aby v jedné skupině byl větší 

počet chlapců. 

* Objevil se návrh vytvořit spolek učňů, kteří studují zdravotnické a pečovatelské obory, 

ale ten zatím nebyl realizován. 

Lepší vyváženost pohlaví mezi zaměstnanci středních škol 

V dokumentu NOU 2012:15, Politika rovných příležitostí (Politikkforlikestilling), 

vzniklém na Ministerstvu pro rovné příležitosti, děti a začleňování, se poukazuje na to, 

že vyváženější zastoupení pohlaví mezi zaměstnanci/zaměstnankyněmi mateřských, 

základních a středních škol je deklarovaný politický cíl již několik let. Zpráva ukazuje, že 

vyrovnanější poměr pohlaví je mezi zaměstnanci/zaměstnankyněmi středních škol. Podíl 

učitelek u oborů Elektrotechnika, Stavebnictví a Technika a průmyslová výroba a učitelů 

u Zdravotnických a pečovatelských oborů je nicméně nízký. Pravidla pro přijímání 

zaměstnanců/zaměstnankyň okresu Jižní Trøndelag říkají, že pokud máme stejně 

kvalifikované žadatele/žadatelky, je možné preferovat ženu, pokud jsou ženy v daném 

oboru zastoupeny v malé míře. Pro muže odpovídající pravidlo neplatí, máme však 

možnost stimulace, abychom dosáhli dobré vyváženosti pohlaví.  

Na středních školách v Jižním Trøndelagu jsou pouze čtyři učitelky u oborů 

Elektrotechnika, Stavebnictví a Technika. U Zdravotnických a pečovatelských oborů jsou 

dva učitelé. Větší zastoupení obou pohlaví mezi vyučujícími odborných předmětů může 

přispět ke zvýšenému počtu uchazečů o studium a k jejich úspěšnému dokončení studia. 


