
Protokoll 1  Jämställdhetsgruppen  11.08.2022 

Närvarande: Lotta Nordberg, Jonna Karlsson, Alexandra Laaksonen, Felicia Järnström, Mathias 

Kumlin 

 

1. Mötet öppnas 

- Mötet öppnades 14:00. Lotta är ordförande och Felicia är sekreterare. 

2. Plan för hösten och resten av läsåret 

- Vi redigerade presentationen om Jämställdhetsgruppen som ligger i Teams. Denna används 

för att informera studerande på åk 1 om jämställdhetsgruppen. Nya bilder behövs på de 

aktuella medlemmarna i gruppen, och presentationens layout kunde också förbättras (t.ex. 

länkfärger). Gruppens medlemmar informerar i sina egna hus. 

- I samband med genomgång av listan på “Vad är på gång” funderade vi på Jämställdhetsfika 

och vad det kunde innebära. Idéer om att träffas och göra något konkret under fikat, t.ex. 

baka själva eller liknande.  

3. Pride 

- Prideparaden är den 27.8. Flera av gruppens medlemmar har tyvärr andra planer inbokade.  

- Studerande har möjlighet att göra plakat tillsammans med Lusse innan paraden. Tidpunkten 

är ännu oklar.  

- Information om Pride kommer att komma upp på skolans skärmar. Marika är vidtalad.  

- Studerande uppmanas att anmäla sig till husets representant i jämställdhetsgruppen. 

4. Jämställdhetsplan 

- Malin är fortsatt behjälplig med jämställdhetsplanen.   

- Maria Norrman ska komma till ÅYG för att prata med lärare om hälsa i skolan. Lotta försöker 

få kontakt med henne för hjälp med presentation av statistik (från Hälsa i skolan-enkäten) till 

jämställdhetsplanen. 

5. Pengar och projekt 

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

- 2700€ finns kvar av pengarna från Konstsamfundet (behöver användas under 2022). 

- Gruppen föreslår ett projekt som fokuserar på anställda för att få bukt med osakligt 

bemötande (osakliga kommentarer förekommer både mot kollegor och studerande). Tema 

kunde vara t.ex. härskartekniker eller liknande. 

- Reklamfilmer med ökat jämställdhetsperspektiv önskas för vissa program. 

- Föreslås att Konstsamfundets pengar kunde användas för ökat jämställdhetsperspektiv på 

utbildningsmässorna. Gruppens representanter informerar på enhetsmöten om möjlighet 

att använda pengar till detta för de enhetsvisa mässorna. 

6. Övrigt 

- Till följande läsår önskas att jämställdhet och värderingar tas upp av rektor på inskriptionen 

och att jämställdhetsgruppens existens också uppmärksammas för de studerande. 

- Den planerade “stickprovsenkäten” blev inte av i maj. Vi fokuserar på den traditionella, 

större enkäten i vår istället.  



- Marika kommer och tar bild av gruppen till presentationen        

7. Nästa möte 

- Torsdag 25.8 klockan 12:15. 

8. Mötet avslutas  

- Mötet avslutades 15:33.  

 

 

Lotta Nordberg   Felicia Järnström 

Ordförande    Sekreterare 


