lika villkor för dig som ska på exkursion

Spegla dig – student
Begreppet Lika villkor strävar efter att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Som student har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och din
omgivning i dessa frågor under utbildningstiden. Spegla dig genom att ta tillfället i akt att
fundera över dina normer och de oskrivna lagar som finns inom din framtida yrkesbransch. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som ofta formar oss och
vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer
skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda.
Ta för vana att fundera över följande när du gör praktik, åker på exkursion, går på
studiebesök eller på annat sätt kommer i kontakt med de sammanhang som hör ditt
yrkesval till.
inför besöket

Vilka föreställningar har du kring arbetsplatsen du ska besöka? Vilka arbetar där?
Vad tror du utmärker verksamheten?
under besöket

Fundera över vilka normer som styr miljön. Stämmer de överens med de förväntningar
du hade? Vad kännetecknar beteenden och normer som är självklara i verksamheten?
Tror du att det finns beteenden eller normer som är mindre självklara? Vilka? Vad kan
göras för att förändra detta? Hur arbetar arbetsplatsen med Lika villkor?
vill du veta mer?

På www.skogssverige.se hittar du mer info om Lika villkor, lagar och förordningar,
utbildningsmaterial samt länkar till fler projekt och inspiration på området Lika villkor.
Konkurrenskraft kräver jämställdhet. Så heter den jämställdhetsstrategi som regeringen
lanserade 2011. En bärande tanke är att en jämställd skogsnäring är en mer konkurrenskraftig skogsnäring. Du kan läsa mer på regeringens hemsida.
Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen 2008:567.
Läs mer på www.do.se

Kalmar Växjö

lika villkor för dig som ska ta emot besök

Spegla dig – värd
Begreppet Lika villkor strävar efter att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Som värd har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och hos studenterna.
Spegla dig genom att ta tillfället i akt att fundera över dina egna normer och de oskrivna
lagar som finns i de sammanhang du ingår i. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna
regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I
förlängningen kan normer skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda.
inför besöket

Vilka föreställningar tror du att studenterna har om arbetsplatsen de ska besöka?
Vad tycker du utmärker verksamheten? Hur arbetar ni med Lika villkor hos er?
under besöket

Ta tillfället i akt att föregå med gott exempel i ditt bemötande med studenterna.
Undersök vilka förväntningar de haft och fundera själv på vilka normer som styr din
miljö. Vad tycker du kännetecknar beteenden och normer som är självklara i verksamheten? Finns det beteenden som är mer eller mindre självklara? Vilka? Hur arbetar
arbetsplatsen med Lika villkor?
vill du veta mer?

På www.skogssverige.se hittar du mer info om Lika villkor, lagar och förordningar,
utbildningsmaterial samt länkar till fler projekt och inspiration på området Lika villkor.
Konkurrenskraft kräver jämställdhet. Så heter den jämställdhetsstrategi som regeringen
lanserade 2011. En bärande tanke är att en jämställd skogsnäring är en mer konkurrenskraftig skogsnäring. Du kan läsa mer på regeringens hemsida.

Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen 2008:567.
Läs mer på www.do.se

Kalmar Växjö

