
5. Protokoll för Jämställdhetsgruppens möte nr 5/21-22 den 27.012022, kl 14.15-16.00 på Ö. 

Skolgatan 

Närvarande, Jonna Karlsson, Mikael Hellqvist, Calle Schûtt, Felicia Järnström (via teams), Linnea 

Damm, Wilma Karlsson, Amanda Åberg, Jack Wallden, Malin Gustavsson (via teams) och Lotta 

Nordberg. 

 

1. Mötet öppnas. Jonna sekreterare. 

 

2. Studerande som vill vara med och jobba med jämställdhetsprogram för ÅYG i mars? När 

skulle det ske, 18.3 jämställdhetsdagen? Förfest? I vilket utrymme skulle det hållas? Tävling? 

Finns förslag på kahoot, historiska personer, musik, citat... Åland 100 år kan tas i beaktande. 

Nyttja teams så kan vi hjälpas åt i gruppen. Studerande börjar lägga upp förslag. Felicia lägger 

upp en fil för studerandegruppens planering i Teams.  

 

3. Vem håller i enkäten i år?  Gruppen har efterfrågat feedback om ändring från Ida och Jane 

(Unga i skola i fritid).  Ska vi fortsätta med enkäten eller göra något annat? Kan hålla paus 

med enkäten och jobba med de material som nu är aktuella tack vare Ekvalitas arbete.  

 

Beslut om att vi inte genomför ny enkät i år. Vi har fokus på att bearbeta material som Malin 

arbetat fram. 

 

4. Ida, Jane, Malin och Lotta träffas för genomgång att ta fram ett förslag till förbättring av 

enkäten (så finns det färdigt till år 2023). 

 

5. Möjligheter ges för studerande i gruppen att medverka i worksshop, 20 - 21 april, i 

Stockholm. Samarbete mellan studerande och rektorer i skolor från nordiska länder. 

Erfarenheter att dela med sig av och utveckla projekt “Trygga skolan”. Möjligheten ges tack 

vare att Ekvalita beviljades bidrag. 

 

6. Genomgång av material som Malin, Ekvalita arbetat fram. Var och en läser och bekräftar vad 

som berörs och utvecklar där vi är “pingade”. Självklart får man läsa mer! 

 

7. Fortsatt arbete med planen. Punkt 2.1 uppdaterades och även årskolumner raderades. 

 

 

8. Nästa möte är 3.03 (samma tid och samma plats). 

 

Jonna Karlsson   Lotta Nordberg 

Sekreterare    Ordförandande 



 


