
RFSL Sjuhärads UTBILDNINGAR
RFSL Sjuhärad är föreningen som i Sjuhärads åtta kommuner samlar och arrangerar mötesplatser och
arrangemang av, med och för hbtqi-personer. En stor del av vår verksamhet handlar om att utbilda,
kunskapshöja och informera om hbtqi, normer och intersektionalitet. Vi riktar oss till alla som vill skapa
högre medvetenhet: till exempel skolor, föreningar, företag och kommuner.

I detta blad hittar ni information om de utbildningar samt den diplomering vi erbjuder, och vi vill
understryka att vi alltid anpassar passen till det ni vill ha och behöver. Hör av er.

Utbildningarna kan ges som lektioner (mycket kortfattad och ytlig information), halvdagar (något mer
fördjupad information), heldagar (grundlig information med större förankring i er verksamhet) och
diplomering (långsiktigt arbete med grund i er verksamhet samt uppföljning).

Vi anpassar alltid våra utbildningar till det ni vill ha och behöver , var inte rädda för att ställa frågor och
krav så möter vi dessa på bästa sätt!

Vi som utbildar är

Linn - RFSL Sjuhärads verksamhetsledare för hälsa med god kunskap kring normer, unga,
skolinformation, normmedvetet arbete, sexuell hälsa, kultur och intersektionellt arbete.

Stina - RFSL Sjuhärads ordförande och samordnare för newcomersverksamheten, med god kunskap kring
intersektionellt tänkande, verksamhetsutveckling, landsbygd, konst och kultur samt normmedvetenhet.

Linn, Stina, Leon, Robert, Abbe - RFSL Sjuhärads skolinformatörer som är utbildade kring och har ett
fokus på att informera om hbtqi, antidiskriminering och normer för barn och unga.

Mimmi - RFSL Sjuhärads verksamhetsledare för utbildning som har en bred och grundad kunskap kring
normer, hbtqi, verksamhetsutveckling och skolinformation. (Tjänstledig)

KONTAKT: RFSL Sjuhärad,  Magasinsgatan 1,  504 35 Borås.  033-106970,  info@sjuharad.rfsl.se



GRUNDLÄGGANDE HBTQI-KUNSKAP

● Grundläggande begrepp – vad är hbtqi?
● Transerfarenheter – olika perspektiv

och identiteter.
● Heteronormativitet – uttryck och

konsekvenser.
● Bemötande av hbtqi-personer –

praktiska tips.

HBTQI – GRUND OCH FÖRDJUPNING

Samma som grundläggande samt:
● Fördjupad diskussion om kön, genus,

heteronormativitet och queer.
● Hur kan normmedveten

verksamhetsutveckling gå till?

NORMMEDVETET ARBETE MOT
DISKRIMINERING OCH OHÄLSA

Samma som grundläggande samt:
● De sju diskrimineringsgrunderna i

svensk lagstiftning.
● Hbtqia-personers hälsa – salutogena

perspektiv.
● Hur kan en verksamhet arbeta för att

främja hbtqia-personers hälsa och
förebygga diskriminering?

VÅLD I SAMKÖNADE OCH NORMBRYTANDE
RELATIONER

Samma som grundläggande samt:
● Våld i nära relationer – psykiskt, fysiskt,

sexuellt och materiellt våld.
● Genus och våld – hur hänger det ihop?
● Vad är specifikt för våld i samkönade

och normbrytande relationer?
● Att samtala om våld – normkritiskt

bemötande av våldsutsatta personer.

HBTQI OCH HEDER

Samma som grundläggande samt:
● Vad är hedersrelaterat våld och

förtryck?
● Bemötande, utredning och

riskbedömning.

HBTQI FÖR LSS-VERKSAMHETER

Samma som grundläggande samt:
● Fördjupad diskussion om kön, genus,

heteronormativitet och queer.
● Bemötande av hbtqi-personer inom

LSS-verksamheter.
● Normmedveten  verksamhetsutveckling

inom LSS-verksamheter.

HBTQI OCH SEXUELL HÄLSA

Samma som grundläggande samt:
● Fördjupad diskussion om kön, genus,

heteronormativitet och queer.
● Kunskap och forskning - hiv och STI och

sexuell hälsa
● Hur kan normmedvetenhet hänger

samman med arbetet med sti?

HBTQI, AKTIV ANTIRASISM OCH
INTERSEKTIONALITET

Samma som grundläggande samt:
● Fördjupad diskussion om kön, genus,

heteronormativitet och queer.
● Rasismens och homo- samt transfobins

uttryck
● Intersektionellt förhållningssätt -

workshop och perspektiv

DIPLOMERING AV VERKSAMHET

RFSL Sjuhärads diplomering riktar sig till
aktörer som vill arbeta långsiktigt,
normmedvetet och konkret med frågor kring
likabehandling och hbtqi-personers rättigheter.
Utformningen sätts i dialog med er verksamhet,
består av tre pass utspridda över tre månader
samt uppföljning efter två-tre år.
För mer information om vår hbtqi-diplomering:
kontakta oss!

PRISER

● Halvdag, 3 timmar. Från 9000 kr

● Heldag, 6 timmar. Från 16000 kr

● Lektion, 45-90 min. Från 4500 kr

● Diplomering, 3 halvdagar + uppföljning.
Från 30000 kr

Alla priser är exklusive resekostnader.

Vi kan även utbilda digitalt.


