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repræsentation af 
flere køn

 (2).Ansættelses-
udvalget bistås i 
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kan 
bidrage til 
kønsbalan
cen i 
instituttet
/afdelinge
n/enhede
n. Ved 
beslutnin
g om 
ansættels
e blandt 
lige 
kvalificere
de 
ansøgere 
indgår 
enhedens 
kønsbalan
ce som et 
element i 
beslutnin
gen om 
valg af 
kandidat.

(1) Relevante fora er eksempelvis institutforum. Alternativt kan medarbejder inddragelse ske ved mail-høring blandt faste VIP medarbejdere eller 
VIP-medarbejder møder.

(2) Ved stillinger med et væsentligt indhold af undervisning skal et medlem af instituttets uddannelsesudvalg indgå i ansættelsesudvalget.
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