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Bakgrund och syfte
Likarättsarbete utgör en viktig del i strävan efter att uppnå jämlika villkor för medborgarna. För
att kunna ge ett gott bemötande och kvalitativa insatser behöver medarbetare få möjlighet att
reflektera kring exkluderande normer samt förstärka sin hbtq-kunskap. Kunskapshöjning och
perspektivförskjutningar är ledord i utbildningen.

Steg ett – Planeringsmöte chef
Processen börjar med ett planeringsmöte mellan RFSL Rådgivningen Skånes representanter och
ansvariga chef/er på enheten som ska utbildas. Här diskuteras erfarenheter och kunskapsbehov
på arbetsplatsen rörande normer och hbtq. Vilka är förväntningarna på utbildningen? Vilka
yrkeskompetenser finns på arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter? Eventuella hinder som finns för
att utbildningen ska bli lyckad? Datum sätts för utbildningsinsatsen.

Steg två – Seminarier chef+personal
Utbildningen är en interaktiv processutbildning som sker på arbetsplatsen. Den omfattar fyra
träffar där första gången också innehåller en introduktion på en timme. Utbildningen är två
timmar varje gång. Första träffen är således tre timmar, de resterande gångerna två timmar.
Tiden mellan utbildningstillfällena bör vara två veckor och innehåller hemuppgift. Antalet
deltagare i gruppen bör vara 15-25 och hela arbetsplatsen deltar. Utbildningen består av
följande delar:
• Introduktion
• Begreppsgenomgång
• Normer, makt och privilegier
• Hbtq i världen
• Svensk lagstiftning och historia
• Hälsoläge och livsvillkor för hbtq-personer
• Tillämpning av kunskaperna i verksamheten
• Handlingsplan
• Utvärdering

Steg tre – Uppföljningsmöte chefer
Chefer eller motsvarande på arbetsplatser som genomgått utbildningen avslutar processen med
ett uppföljande möte i RFSL Rådgivningens Skånes lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö. Då
går vi igenom varje enhets handlingsplan som skapas vid det sista utbildningstillfället. Där finns
också tillfälle att utbyta erfarenheter med chefer från andra verksamheter som genomgått
utbildningen samma termin. Våren 2018 är mötet den 29 maj kl. 13.30-16.
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