
Protokoll 3  Jämställdhetsgruppen  15.09.2022 

Närvarande: Lotta Nordberg, Alexandra Laaksonen, Felicia Järnström, Linnea Damm, Mandy Beier 

 

1. Mötet öppnas 

2. Konstsamfundets pengar (2700€) 

− I ansökan till Konstsamfundet var det tre saker som lyftes.  

o 1) att fokusera på studerandeantagningen och bryta könssegregeringen bland de 

nya studerande - på mötet bör vi fokusera på detta 

o 2) hur ÅYG kan ställa krav på LIA-platser ur ett jämställdhets- och 

likabehandlingsperspektiv 

o 3) hur stötta studerande i att känna till sina rättigheter på arbetsmarknaden speciellt 

ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv (Ekvalita arbetar med ett 

material som ska ge tips och verktyg för Yrkesgymnasier) 

− Felicia tar kontakt med Johanna som koordinerar mässan på sjöfart och frågar om det finns 

möjlighet till en “bonusstation” med t.ex. en kvinnlig sjökapten eller maskinist. 

− Lotta tar kontakt med manliga barnledare och närvårdare. 

− Försöka rekrytera killarna från NVA22 för att representera på mässan på ÖS2.  

− Lotta försöker få kontakt med Malin för att kontrollera status och pris för hennes material. 

3. Pride 

− YTP var bäst representerade i paraden. 

− Till framtiden hoppas vi på mer representation från lärare men också från rektorer och 

biträdande! Nästa års utmaning kunde vara anställda mot studerande: vem är bäst 

representerade? 

− Skolvärdarna kunde också involveras mer för att sporra till deltagande. 

4. Övriga ärenden 

− Mandy föreslår att jämställdhetsfika kunde hållas husvis t.ex. vid samma tid som 

omtentamen. Skolvärdar kunde eventuellt organisera? Titeln behöver inte vara 

“jämställdhetsfika”, kan också vara “fika och prat” för att studerande ska kunna ventilera 

saker. Man kan ha färdigt diskussionsunderlag (relaterat till likabehandling/jämlikhet) men 

det behöver inte vara jättedetaljerat i början, kan snarare vara frågor om t.ex. stämningen i 

klassen eller liknande. 

− Inbjudna gäster, t.ex. Studerandehälsan, Jane och Ida, …? 

− Föreslås en “inspirationsföreläsning” för studerande med tema jämlikhet.  

− Föreslås också en teaterpjäs för studerande på temat? 

5. Nästa möte 

− Fredag 28.10 klockan 8:00, torsdag 24.11 klockan 14:15, tisdag 20.12 klockan 12:15. 

6. Mötet avslutas  

- Mötet avslutades 15:46.  


