
Protokoll 4  Jämställdhetsgruppen  28.10.2022 

Närvarande: Lotta Nordberg, Alexandra Laaksonen, Felicia Järnström, Linnea Damm, Jane Carlsson, 

Malin Gustavsson (på länk), Mathias Kumlin (på länk)  

 

1. Mötet öppnas 

- Mötet öppnades 08:10. 

 

2. Info om vad som hänt sedan sist. 

- Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

 

3. Vi bör fixa pris till klassen som deltog i Pride! 

- YTP får som pris mat på hotell och restaurang (lunch). 

- Alexandra fixar! 

 

4. Jämställdhetsfika. Våra skolcoacher kan absolut vara med, men att det behöver finnas ett 

tema och struktur. Lotta har träffat Jane och en plan att utgå ifrån finns. Diskussion 

- Hur locka studerande? “Jämställdhetsgruppen bjuder på FIKA”/”FIKA med 

jämställdhetsgruppen” (“fika” bör vara stort      ) 

- Gärna färdiga diskussionsteman varje gång, Jane tar gärna emot förslag. 

- Återkoppla gärna till jämställdhetsenkäten och ta upp teman därifrån. 

o Brainstorming till fika 1: Trygghet? Delaktighet? Veta vart man kan vända sig?  

- Man kunde ha enkät vartannat år och däremellan fika/jämställdhetsvandring för att 

därigenom samla information. 

- Man kan också ha t.ex. workshops eller föreläsningar - involvera gärna studerande så de blir 

delaktiga i hurdan form träffarna har. 

- Datumförslag: 9.11 och 23.11. Två hus per gång, Jane och Daniel är i varsitt hus med husets 

skolvärd/coach. Strandgatan och teknik 9.11, Östra skolgatan och sjöfart 23.11. 

o Strandgatan fixar fika 9.11, Oves kockar fixar 23.11 

o Gruppens medlemmar/skolvärdarna ansvarar för kaffe/te 

- Mejl skickas till lärarna för information, och gruppens medlemmar informerar i sina hus (på 

enhetsmöten i mån av möjlighet). 

 

5. Lotta har träffat Maria Normann för input till vår plan. Diskussion och arbete med att 

färdigställa planen. 

- Vi jobbade vidare med planen. Lotta kontaktar schemaläggarna för att se om det är möjligt 

att tidigarelägga nästa möte (som annars är 24.11) så vi kan få färdigt planen. 

 

6. Övriga ärenden. 

- Inga övriga ärenden 

 



7. Mötet avslutas 

- Mötet avslutades 09:46.  

 

 


