3. Prak tis k t
f örä n dr in g s a r be t e
C. N äs ta steg

Ö vni ng 1.

Akt ivit e ts pl a n

Tidsåtgång: 30 min
Informationsblad till deltagarna

In f o rm a t i o n

Nu har ni kommit till det sista avsnittet där ni ska ta fram en aktivitetsplan för ert kommande jämställdhets-och
jämlikhetsarbete. Ni har nu fått testa på olika metoder och övningar. Med hjälp av en aktivitetsplan kan ni hålla
arbetet levande och systematisera så att ni har en plan för vad som ska göras, vem som har ansvar, när det ska
göras och när och hur det ska följas upp. Aktivitetsplanen fungerar som ett verktyg för att hitta mindre områden
som skapar förutsättningar att nå ert övergripande mål att vara en jämställd och jämlik arbetsplats.

Det kan då vara svårt att veta i vilken ände en ska börja. Risken är att en vill för mycket, och listar aktiviteter som
egentligen är mer övergripande mål i ert jämställdhets-och jämlikhetsarbete. Vi uppmanar er därför att tänka less
is more - välj en mindre grej som faktiskt går att genomföra. Att skriva ”vi ska rädda världen” är visionen men inte
ett realistiskt mål för en verksamhet. Välj något konkret som kommit upp i era diskussioner som ni tänker att ”här
vill vi faktiskt ha en konkret förändring - och det känns genomförbart!”. Det kan handla om exempelvis diskriminerande språkbruk. Ni kan också formulera styrkor i er verksamhet som ni vill fortsätta arbeta med.

G ö r så h ä r
•
•

Skriv in era redan utarbetade aktiviteter från övningarna ”Spelregler” och ”Normkreativa handen” i aktivitetsplanen. Ni behöver besluta om vad som är ansvarig för respektive aktivitet.

Gå igenom det som ni diskuterade under övningen ”Inkluderingsglasögonen” och fomulera aktiviteter som ni
kan skriva in i aktivitetsplanen.
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1a
v3

sida

2a
v3
Enhetschef på
hälsocentral

Mötesledare/
ansvarig chef

Använda framtagna
spelregler och olika
mötesformer (skriva på
post-its, rundor, fördela
taltid).

Utåtriktade personer
får mer talutrymme på
möten.

Vem h ar
an s v ar ?

Sexistisk jargong i
fikarummet.

Va d s ka
gö r as ?

Kunskapshöjning
(föreläsning, övningar
osv) och sätta upp diskrimineringsgrunderna som
påminnelse.

O m r å de
(p rob le m / sty r ko r )

Under kommande två
månader (tex maj-juni)

Hösten 2019

N ä r sk a d et
göra s?

helgrupp.)

ar i smågrupper och sedan i

bra och eventuella förändring-

vad som funkar bra, mindre

nader. (ex genom att diskutera

mötesdeltagare efter två må-

Gemensam utvärdering med

mejladresser.

skickas ut till alla medarbetares

nom ex. anonyma enkäter som

personal på Hälsocentralen ge-

Utvärdering bland

Nä r oc h hu r
följs d et u pp?
Exempel 1
E xe m pel 2
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3a
v3

O m r å de
(p rob le m / hi n d er )
Va d s ka
gö r as ?

Vem h ar
an s v ar ?
N ä r sk a d et
göra s?

Nä r oc h hu r
följs d et u pp?

