
Protokoll nr 6 för Jämställdhetsgruppens möte 3.03.2022, kl 14.15-16.00 på Ö. Skolgatan 

Närvarande: Malin, Lotta, Felicia, Jonna (via Teams) 

 

1. Mötet öppnas och Felicia är i tur att vara sekreterare. 

 

2. Till kännedom: Linnea Murstedt och Amanda Åberg har meddelat att de inte kan delta detta 

läsår i gruppen.  

 

3. Hur är läget med planering ang 18 mars- Dagen för jämställdhet?  

Inga anteckningar har gjorts i studerandes brainstormingdokument i Teams. Det är två veckor kvar till 

18.3, alltså inte jättemycket tid kvar. Lotta tar kontakt med de studerande som tidigare har varit 

intresserade och frågar hur de ställer sig till dagen. Om intresse inte finns får vi skjuta upp dagen till 

nästa år. 

4. Genomgång av Malins material från Ekvalita 

Vi började med att diskutera materialet om rättigheter på LIA-platsen. Svårt att skriva ett material 

med “dubbla perspektiv” (både studerande och handledare) - materialet kunde istället delas in i två 

delar, en del för studerande och en för handledare. Lotta skickar dokument till Malin med 

“checklista” inför yrkesproven som är uppdelad på liknande sätt, för inspiration. 

Vi diskuterade sedan dokumentet om utvärdering och på vilka olika sätt vi utvärderar våra kurser. Vi 

funderade på hur man kunde få in jämställdhetsperspektivet i utvärderingarna. Man kunde 

exempelvis ställa frågor gällande hur läraren gör för att aktivera/inkludera alla i klassen, huruvida 

språket och exemplen som används är inkluderande (inte stereotypa), o.s.v. (Se anteckningar i Malins 

dokument om utvärdering) Lotta tar kontakt med Hannes/ledningsgruppen för att kolla om det finns 

möjlighet att uppdatera frågemallen på Wilma. Förslag till ledningsgruppen på en “stickprovsenkät” 

med jämställdhetsrelaterade frågor för studerande i april/maj - alla fyller i enkäten samtidigt baserat 

på den kurs/lektion de råkar ha vid tidpunkten. Detta som “mellan-input” eftersom vi inte gör en 

fullskalig jämställdhetsenkät i år. 

Vi kollade snabbt på rutinerna för anmälan om kränkande beteende/mall för samtal. Malin ska kolla 

existerande antimobbningsplan och jobba vidare med dokumenten. Dokumenten kan med fördel 

“slås ihop”/uppdateras. 

Till slut diskuterades materialet för pronomenrunda kort. Inga större kommentarer på materialet i sig 

i nuläget. I nuläget ligger ansvaret för att hålla pronomenrunda på enskilda lärare - diskuterades att 

det kunde ligga på examensdelsansvarig, men det skulle inte nödvändigtvis fungera för alla (t.ex. 

GEM). 

5. Workshop i Stockholm för studerande 20-21 april? 

Blir istället en hybridlösning den 22.4 där studerande kan delta på distans. Malin kommer att skicka 

information till jämställdhetsgruppen via Teams, vi hoppas på att studerande från gruppen kan delta. 

(Inga studerande är närvarande vid dagens möte.) 

6. Fortsatt arbete med planen. 

Hemläxa att jobba med planen. Lotta och Malin börjar jobba i Teams och pingar resten. 

7. Mötet avslutades kl 16.05 



Lotta Nordberg  Felicia Järnström 

Ordförande   Sekreterare 


