Skolprogram från West Pride
HT 2017 – VT 2018
West Pride – Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och
stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan har i uppdrag att belysa hbtqfrågor och arbeta med genus och normkritik. Men hur görs detta? I vårt erbjudande till skolor i
Göteborg och Västra Götalands-regionen finns såväl kostnadsfria aktiviteter samt lektionstips och
guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring hbtq, genus och jämställdhet. Vårt
skolprogram och våra lärarguider uppdateras inför varje läsår.

Bli en av West Prides fokusskolor!
Är din skola intresserad av ett fördjupat samarbete med West Pride? Vi är intresserade!
Vi söker F-9 skolor i Göteborg och Västra Götalandsregionen som vill gå in i ett fördjupat
samarbete med festivalen. Våra fokusskolor får bland annat kostnadsfri hbtq-utbildning för sin
personal och kostnadsfri aktivitet för elever år 1-3, samt företräda på att boka ”Kärlekens Pris” för
de äldre eleverna. Detaljerad information finns på sista sidan av detta dokument! Syftet är att
skolan ska arbeta med mångfald och hbtq mer långsiktigt och inkluderande samt att arbetet kring
frågorna fortgår även när inte West Prides personal och samarbetspartners finns på plats. OBS!
Först till kvarn gäller inför varje nytt läsår! OBS! Platserna för skolor i Göteborgs kommun är
fullbokade sedan 1a aug. Det finns fortfarande plats för skolor i övriga Västra Götalandsregionen.
Boka nu – så här gör du:
För mer information kring bokningar samt beställning av våra kostnadsfria lärarguider, kontakta
vår verksamhetskoordinator Jenny Gustafsson. Hon nås lättast via e-post! Ni finner även
kontaktuppgifter till externa arrangörer under varje aktivitet i programmet.
E-post: jenny@westpride.se
Tel: 070- 773 56 80

Detta kan vi erbjuda er kostnadsfritt:
NORMKRITISK SAGOSTUND MED SKAPANDE VERKSAMHET – OBS! Enbart för
fokusskolor samt skolor utanför Göteborgs kommun
Pedagogen Jenny Gustafsson kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala
om kärlek och familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg – med fokus på
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regnbågsflaggan (kärleksflaggan) och barnens tankar om hur kärlek kan se ut. Sedan följer
högläsning av en normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med
klipp & klistra kring hur en familj kan se ut. Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska
glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv. OBS! Denna programpunkt går endast
att boka aug- jan.
Målgrupp: Skolår 1-3
Längd: 1,5 -2 timmar
Kostnad: Gratis – men enbart bokningsbar för våra fokusskolor samt skolor utanför Göteborgs
kommun (i Västra Götalandsregionen).
Kontakt: jenny@westpride.se

KÄRLEKENS PRIS
En teaterföreställning med berättelser som baseras på hbtq-personers vittnesmål om sin
livssituation. Det handlar bl.a. om hur svårt det fortfarande är att öppet manifestera sin sexuella
läggning och könsidentitet, såväl i Sverige som i andra länder ute i världen. Skådespelaren,
författaren och tidigare riksdagsledamoten Tasso Stafilidis tar tillsammans med pianisten Kasper
Forselius oss med på en resa där öppenheten kan vara en balansgång på en skör tråd mellan liv
och död. Föreställningen ramas in med sånger av Jacques Brel och Vladimir Vysotskij.
Målgrupp: År 6-Gymnasiet
Längd: 45 minuter + 30 minuter diskussion, eller efter överenskommelse. Kan skräddarsys efter
önskemål.
Kostnad: Gratis (ordinarie pris 25 000 kr) OBS! Går att boka i begränsad omfattning och gäller
främst för de kommuner/skolor som ingår fördjupade samarbeten med West Pride.
Kontakt: jenny@westpride.se
DET FINNS VÄL INGA HOMOSEXUELLA PÅ VÅR LILLA SKOLA?
Om hbtq-ungdomars utsatthet och behovet av en medveten handlingsplan för likabehandling i
grundskola och gymnasium. Lars Gårdfeldt, präst och teol.dr, och styrelseledamot i West Pride
utgår från egna erfarenheter och relevant forskning.
Målgrupp: Lärare och skolpersonal
Kostnad: Gratis
Kontakt: hertiginnan@hotmail.com
TRANS OCH CIS- EN UTBILDNING OM KÖNSIDENTITET
Alla människor har en könsidentitet. Vissa höjs upp och ses som det normala medan andra kan
leda till en utsatthet i form av diskriminering. Detta är en föreläsning om olika slags begrepp
rörande könsidentitet samt statistik kring mående och konkreta tips i hur en bemöter människor
utan att förutsätta saker kring kön. Alex Snäckerström har en gedigen erfarenhet av att utbilda i
frågor rörande könsidentitet och sexualitet.
Målgrupp: Gymnasiet
Längd: 60 – 90 min

2

Kostnad: Gratis, begränsat antal så först till kvarn!
Kontakt: alex@westpride.se

HBTQ-RÄTTIGHETER I VÄRLDEN
En workshop där vi kopplar de mänskliga rättigheterna till hbtq-frågor genom att titta närmare på
hbtq-personers livsvillkor runt om i världen. Varför ser det ut som det gör? Vi gör även en
jämförelse med Sverige och hur vår egen hbtq-historia har sett ut. Vad är skillnaden på att vara
öppen transperson i Ryssland gentemot Sverige? Hur kan de som har bättre livsvillkor förändra
och förbättra livsvillkoren för de som är utsatta för förtryck av olika slag?
Målgrupp: År 9 – Gymnasiet
Längd: 60-90 min
Kostnad: Gratis, begränsat antal så först till kvarn!
Kontakt: jenny@westpride.se
MUSEILEKTIONER HT 2018
I samarbete med Göteborgs museer har vi tagit fram en lista med museilektioner på tema hbtq
och genus/normkritik. Denna lista finns tillgänglig att ladda ner på vår hemsida:
www.westpride.se/utbildning
PEDAGOGISK HBTQ-GUIDE
Vi erbjuder en gratis lärarguide i pdf-format, med tips om hur du enkelt arbetar med hbtq-frågor
och normkritik i skolan. Vi utgår från konst och kultur i form av film och böcker samt ger tips om
handledningsmaterial och enkla övningar. Du beställer den enkelt genom att maila oss och ange
vilka åldersspann du är intressera av (den finns riktad för år F-3, 4-6, 7-9 samt Gymnasiet)
Guiderna uppdateras inför varje läsår.

Följande kan vi erbjuda er mot en kostnad:
GRUNDLÄGGANDE HBTQ-KUNSKAP FÖR SKOLPERSONAL
En grundläggande hbtq-utbildning som innehåller fakta kring lagar och begrepp, men även ett
fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl internt som externt. Hur ser det
ut i världen? Hur ser det ut i vår egen stad? Vad har vi för skyldigheter och vad kan vi göra för att
exkludera hbtq-personer mindre? Utbildningen innehåller följande delar:





Kort utblick i världen
Hur ser det ut i Sverige? Lagstiftning
Sexuell läggning och könsidentitet
HBTQ och andra begrepp
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Heteronormen och CIS-normen – Normkritik
Öppenhet & mångfald – den egna arbetsplatsen



Bemötande – den egna arbetsplatsen



Öppen frågestund och reflektioner

Målgrupp: Skolpersonal
Längd: 3 timmar
Kostnad: Gratis för våra fokusskolor, övriga skolor: kontakta Jenny för offert.
Kontakt: jenny@westpride.se

TRANS OCH CIS- EN UTBILDNING OM KÖNSIDENTITET – FÖR SKOLPERSONAL
Alla människor har en könsidentitet. Vissa höjs upp och ses som det normala medan andra kan
leda till en utsatthet i form av diskriminering. Detta är en föreläsning om olika slags begrepp
rörande könsidentitet samt statistik kring mående och konkreta tips i hur en bemöter människor
utan att förutsätta saker kring kön. Alex Snäckerström har en gedigen erfarenhet av att utbilda i
frågor rörande könsidentitet och sexualitet.
Målgrupp: Skolpersonal
Längd: 2 timmar
Kostnad: Kontakta Alex för offert.
Kontakt: alex@westpride.se

______________________________________________________________________________________________________

Fokusskola
Inför läsåret 17-18 söker West Pride nya fokusskolor. Vi har ett fåtal platser kvar för skolor inom
Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi riktar oss mot F-5 skolor(F-9 är också välkomna,
men vår elevaktivitet är riktad mot år 1-3). Att vara fokusskola är kostnadsfritt.
Målet med West Prides fokusskolor är:
-

Att öka kunskapen bland lärare inom hbtq-området.
Att stärka skolans arbete inom inkludering och likabehandling med fokus på hbtq-frågor
genom kompetensutbildning av lärare och undervisning med inkludering, bemötande,
mångfald och alla människors lika värde

Upplägg: 3 tillfällen med kostnadsfria aktiviteter under höstterminen
-

3h utbildning av skolans personal i grundläggande Hbtq-kunskap. HT 2017
3h konsultation med likabehandlingsgrupp alt elevhälsan kring planer, policys och
arbetssätt under året. HT 2017
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-

1 skoldag med aktivitet i barngrupper med vår populära lektion ”Normkritisk sagostund
med skapande verksamhet”. 1 HT 2017
Löpande konsultationshjälp via mejl och telefon.
Utvärdering i slutet av vårterminen.

Prestation som vi förväntar oss av skolan
-

Skolan ska ta fram en likabehandlingsplan där hbtq-frågan är tydligt representerad.
Skolan presenterar sin likabehandlingsplan och hur denna avspeglas i arbetet mellan
personal och elever i skolmiljön under ett helt läsår. Skolan ska presentera för West Pride
hur de arbetar integrerat året om med Inkludering, bemötande, mångfald och alla
människors lika värde i undervisningen med elever.
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Vår pedagogiska metod gentemot elever är att arbeta med konst och kultur. Pedagogen Jenny Gustafsson
kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och familj med de yngre barnen
(År 1-3). Lektionen inleds med färg – med fokus på regnbågsflaggan (kärleksflaggan) och barnens tankar om hur
kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att
arbeta med klipp & klistra kring hur en familj kan se ut. Vi hjälper i denna aktivitet barnen få med sig ett par
normkritiska glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv.
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