Från: RFSL Utbildning [mailto:utbildning@rfsl.se]
Skickat: den 14 september 2016 15:45
Till: Patrik Thorson
Ämne: Re: HBTQ-certifiering

Hej Patrik!
Här kommer svar på era frågor:
1. Efter tre år kan verksamheten välja att omcertifiera sig. Det är en sex timmars workshop
med hbtq-gruppen där vi tillsammans går igenom den handlingsplan som sattes och sätter upp
nya mål och insatser. Här finns det också möjlighet att ställa frågor, ta upp saker till
diskussion m.m. En omcertifiering kostar 20.000kr exklusive moms.
2. För nyanställda kan verksamheten köpa in vår webbutbildning, se bifogat dokument.
3. Nej vi är inte iblandade i hbtq-diplomöringen. Det är deras egna utbildningsinsats. Jag har
tyvärr ingen bra koll på vad en diplomering innebär.
Hoppas att ni fick svar på frågorna.
Med vänlig hälsning,
Alex Apelman
_____________________
Alex Apelman
Utbildningsadministratör

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter/
The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights
Telefon: +46 (0)761 636 779
Postadress: Box 350, 101 26 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
www.rfsl.se

Hjälp oss göra skillnad för fler genom en gåva på www.insamlingsstiftelsen.se

14 sep. 2016 kl. 14:59 skrev Patrik Thorson <Patrik.Thorson@jarfalla.se>:
Hej Alex,
Jag har redan fått tre frågor gällande förslaget om att HBTQ-certifiera Järfälla gymnasium.
1. Certifieringen gäller i tre år, men sen då? Hur fortsätter man att vara HTBQ-certifierad
och vilka kostnader är kopplade till det?
2. För HBTQ-certifiering gäller att alla personal ska genomgå utbildning, men hur gör man
då när man nyanställer?

3. Stockholms Läns Landsting tillämpar HBTQ-diplomering (observera: inte certifiering).
Är ni inblandade, och hur funkar det?
Vänliga Hälsningar
Patrik Thorson
Utredare
Kompetensförvaltningen
Järfälla kommun
08-580 284 47
www.jarfalla.se

Webbutbildning

Ett första
steg på vägen
Att känna till och förstå hbtq-personers rättigheter är inte
en åsiktsfråga – det handlar om mänskliga rättigheter. Med
vår webbutbildning läggs grunden för en arbetsplats där alla
känner sig välkomna.
RFSL:s webbutbildning ger en
grundläggande inblick i hbtq-frågor.
Här får du lära dig om arbetsmiljö,
bemötande och hur normer påverkar
oss. Med ny kunskap kommer också
ökad förståelse – utbildningen är en
riktig ögonöppnare med andra ord.
Kursen är lätt att ta till sig och
du kan göra den när det passar dig.
Utbildningen består av fyra delar, där
varje del tar ungefär en halvtimme
att genomföra. Här varvas filmklipp
med pedagogiska illustrationer och
interaktiva övningar, men vi lämnar
också utrymme för dina egna tankar
då dina reflektioner är en viktig del

”En riktig
ögonöppnare.”
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av kursen. När du är klar får du ett
personligt diplom.
Kunskapen inom RFSL bygger
på flera
decenniers
erfarenhet
av att arbeta
med hbtqpersoners
rättigheter och livsvillkor, i Sverige
och världen. Så när du går en
utbildning hos oss kan du vara
säker på att vi vet vad vi pratar om.
Välkommen att ta första steget
mot en miljö där alla känner sig
inkluderade och välkomna.

För att beställa kursen eller
få mer information, besök rfsl.se
eller kontakta utbildning@rfsl.se

Utbildningslängd cirka 2 timmar

rfsl.se

