
Protokoll för Jämställdhetsgruppens möte nr 8 den 5 maj 2022, 

 kl 14.15-16.00 på Ö. Skolgatan  

Närvarande: Felicia Järnström, Jonna Karlsson, Calle Schûtt, Mikael Hellqvist, Kim Gylling, 

Alma Thörnroos, Rebecka Ingves, Linnea Damm 

 

 1. Mötet öppnas  

2. Biträdande rektor Kim Gylling har bett om att få komma och diskutera jämställdhet med 

gruppen. Ledningen för ÅYG har bestämt att inte mer anlita Unga Jämställd skola och fritid 

pga senaste tillfället då de presenterade resultatet inför skolans lärare. Ett 

jämställdhetsarbete som främjar hela skolan ska prioriteras. Vad behöver respektive 

program? 4000€ finns för projekt som ska vara ur ett lärarperspektiv. 

3. Till kännedom. Vi har fått förlängd tidsfrist för att förverkliga lite till av våra idéer av 

Konstsamfundet. Det finns ca 2700 e kvar. Vad satsar vi på? Vad vill vi göra? T.ex. att locka 

fler manliga studerande till kvinnodominerande program och tvärtom. 

Studerandemedlemmar diskuterar vad de vill göra, t.ex. jämställdhetsfika.  

4. Pride- hur lägger vi upp det i början av läsåret för att få deltagare från ÅYG? Pride infaller 

22-28 augusti. Pride infaller väldigt tidigt efter skolstart. Ska jämställdhetsgruppen skicka ut 

information? Grupphandledarna informerar? Ska det informeras redan nu? 

Jämställdhetsgruppen önskar att skolans värdegrund tas upp vid skolstart av rektor och/eller 

medlemmar ur jämställdhetsgruppen närvarar i framtiden. Information borde gå ut via 

skärmar, Studnet etc. Jämställdhetsgruppen går och presenterar sig enhetsvis till årskurs ett.  

5. Info om ”stickprovsutvärdering” i maj gällande inkludering etc. Hur inkluderande är 

lärarna? T.ex. använder lärarna jämlikt material etc. Utvärderingen skjuts på framtiden.  

6. Arbetet med planen. Malin och Lotta träffades igen på måndagen för att processa planen 

vidare, den finns på Teams. Det fanns för lite tid att arbeta färdigt med planen. Lotta jobbar 

vidare och alla medlemmar bör kommentera innan sommarlov.  

7. Övriga ärenden. Calle tackar för sig i jämställdhetsgruppen och ser fram emot en lång och 

härlig pensionering.  

 

Lotta Nordberg   Mikael Hellqvist1  

Ordförande    Sekreterare 


