
Protokoll för Jämställdhetsgruppens möte nr 1/21-22 den 16.09.2021, kl 14.15-16.00 på Ö. Skolgatan 

Närvarande, Jonna Karlsson, Mikael Hellqvist, Calle Schûtt, Felicia Järnström och Lotta Nordberg. På 

länk är Malin Gustavsson med halva mötet. 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Hur ska vi rekrytera fler studerande? Skolcoach Matilda på Teknik har hört sig för om intresse 

i studeranderådet, men ingen intresserad där.  

 

Mandys kartläggning för att studerande ska gå med i olika grupper: 

-Inte missa lektion 

-ersättning 

-fika 

-information om de olika grupperna till studerande av de lärare som har alla grupper för 1or, 

2or.  

 

Från Jämställdhetsgruppen skickas PowerPoint om vad vi gör från ifjol (uppdateras med 

kontaktinfo och foto) så att de kan ta upp det i grupphandledningen.  

- även enskilt fråga eventuellt intresserade studerande 

- informera om intyg över deltagande (som man kan använda i sin CV)  

- ersättning i pengar är inte möjligt (däremot ex biobiljetter eller liknande) 

- Malin ger info och exempel om att införa konkret lösning till hur studerande kan drillas till 

intresse att se fördel att delta i grupper för att framöver kunna vara driven chef, mellanchef 

eller driva företag. Eftersom det är viktigt att ha kunskap om hur alla kan känna sig 

inkluderade. Malin sa att det finns skolor som har speciella actiongrupper där studerande är 

drivande. 

 

 

3. Pride, magert deltagande i år. Det var endast två från Studerandehälsan och Lotta som deltog 

från skolan. Vi bör redan nu bestämma hur vi gör för att få fler deltagare nästa år. Flera har 

framfört att de ej fått information. 

-tävling mellan klasser för att delta i Pride 

-event före / efter (i varje hus och tillsammans med lusse) 

-sista mötet i maj behöver det förberedas för kommande höst och prideparad, -bekvämlighet 

och trygghet för att veta innebörden i deltagande behöver framkomma 

- diskussion om vad det låga deltagandet beror på, ex tror alla att de får en stämpel för att de 

går med? 

-aktivitet för 2års och 3årstuderande att arbeta inför att första års studerande ska ges 

orienteringstid för att lära känna skolan och utbildningsprogrammen – kan det vara något för 

studeranderådet? 

 

 

4. Vårt projekt med Konstsamfundet- att jobba med könsnormer inom ÅYG. Vad gör vi med 

resterande medel? Vi behöver se att det följer våra äskanden. Info om läget. 

6000€ finns kvar i potten att använda till exempel för handledning av lärare samt motverka 

könssegregering inom yrke och stärka studerandes rättigheter under LIA.  



Alla funderar över förslag till nästa möte! 

 

5. Utbildningsmässan i november. Bör vi igen göra en drive för att påtala vikten med att visa att 

alla välkomnas till ÅYG? 

Vi önskar från jämställdhetsgruppen att varje yrkesbransch tänker på hur vi förmedlar yrket 

och branschen samt att utbildningen visar på jämlikhet och jämställdhet. 

Arvode kan fås från vårt bidrag från konstsamfundet för tex att bjuda in manlig/kvinnlig 

representant för yrket. 

Infon skickas till biträdande för delegering till var och en som står för arrangemang kring 

dessa dagar! 

Vi vill påminna alla beslutsfattare om att reklamfilmerna som gjordes under förra läsåret inte 

hade ett jämställdhetsperspektiv.  

 

6. Info om projektet UNGA- jämställd skola och fritid (Ida och Jane). Sänder med deras 

utvärdering av handledningen av lärarna som deltog under förra läsåret. 

Malin från Ekvalita sammanställer deras kommentarer till senare tillfälle. 

 

7. Bör vi göra en jämställdhetsvandring i skolans miljöer inför arbetet med att revidera vår 

Jämställdhetsplan? Frågan ställs till Malin om hon kan delta! Arbetet med att revidera 

Jämställdhetsplanen bör påbörjas snarast då den gäller till 2021. 

 

8. Till kännedom finns inga korrigeringar av jämställdhetsgruppens sammanfattning (som 

sändes med som bilaga i kallelsen) över läsåret 2020/21 

 

9. Nästa möte är 28.10. Följande möten under läsåret är 25.11, 20.12, 27.01, 3.03, 7.04 och 

5.05 (samma tid och samma plats). 

 

 

Jonna Karlsson   Lotta Nordberg 

Sekreterare    Ordförandande 

 


