Ny utbildning för cirkelledare i jämställdhet
och normkritik!
Är du cirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan? Vill du utveckla ditt ledarskap och lära
dig mer om jämställdhet och inkludering? Nu erbjuder vi utbildningen Jämställd folkbildning till alla våra cirkelledare, för att skapa en verksamhet där alla känner sig trygga
och inkluderade.
Vill du utveckla ditt ledarskap och vara med och jobba för en jämställd folkbildning?
SV Väst jobbar aktivt med att skapa en verksamhet där alla deltagare känner sig trygga
och inkluderade.
Nu finns webbutbildningen Jämställd folkbildning tillgänglig för våra cirkelledare!
I utbildningen får du med dig kunskaper om jämställdhet, normkritisk pedagogik och hur vi
kan förebygga sexuella trakasserier och diskriminering i folkbildningen.
När du gått webbutbildningen kan du delta i en workshop där du får fördjupa dina
kunskaper och samtala om frågorna med andra cirkelledare.
På den uppföljande workshopen kan du diskutera jämställdhetsfrågor med andra, samt
fördjupa dina kunskaper om bland annat
härskartekniker och att förebygga
sexuella trakasserier genom övningar
och samtal.

Välkommen på workshop om
jämställdhet inom folkbildningen.

Välj mellan
Sotenäs 4 nov kl. 18.00 – 21.00
Lilla Edet 5 nov kl. 14.00 – 17.00
Medverkande: Sara Falkstad, Utvecklingsledare och
samordnare Jämställdhetsintegrering, SVs förbundskansli
Utbildningarna, både webbutbildning och workshop, är kostnadsfria.
Frågor om innehåll ställs till Sara Falkstad, sara.falkstad@sv.se, praktiska frågor besvaras av
Annika Törnqvist eller Jenna Wennberg, SV Väst.
Anmäl dig till workshopen genom att mejla namn och kontaktuppgifter (även mejladress) till
vast@sv.se eller ring Kundtjänst 010-33 00 900. Anmälan senast 25 oktober.
Du kan gå utbildningarna oavsett vilken sorts cirkel du håller, eller hur mycket/liten erfarenhet
du har.
 Hur gör jag för att gå webbutbildningen?

Du kommer åt utbildningen via Cirkelledarnätet: http://www.sv.se/cirkelledarnatet/
ledarutveckling/jamstalld-folkbildning/
 När du registrerar dig blir du del i en studiegrupp på plattformen Learnify. Utbildningen

innehåller diskussions- och reflektionsmoment, men du kan gå igenom utbildningen
självständigt och i din egen takt. Du finner alla instruktioner på sidan.
Webbutbildningen tar ungefär 2 timmar.

Välkomna!

Anmälan

Önskar SV Väst

Kundtjänst 010-33 00 900
vast@sv.se
Anmäl dig senast 25 oktober

