Barn och Ungdom
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Ansökan till Kompetensfonden
Projekt i syfte att utveckla arbetet med genusfrågor
i förskola och skola.
=
=
Ja, Kungsholmens stadsdelsförvaltning avser utnyttja de medel som ställs till
förfogande.
Nej, vi kommer inte att genomföra en förstudie, utan avser använda hela beloppet
till insatser.

Förslag till projektplan bifogas.
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1. Bakgrund
Kompetensfonden ger på uppdrag av Stadsdirektören förvaltningarna möjlighet att
söka medel i syfte att stärka kompetensen vad gäller genusfrågor i förskola och
skola. Förvaltningarna ges möjlighet att söka sammanlagt 175 tkr för att finansiera
insatser och utöver detta kan Kompetensfonden komma att arrangera
gemensamma föreläsningar och aktiviteter inom området.
Extra tillförda medel gör det möjligt att påskynda och utvidga det arbete som
redan pågår i våra förskolor och skolor. Inom budgeten för projektet kan
genuspedagoger och föreläsare anlitas och tid till praktiska övningar avsättas.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning söker medel i första hand för projekt i
förskolan. Det arbetssätt och den plattform som växer fram under projektets gång
ska i förlängningen kunna användas i övriga verksamheter inom Barn och
ungdom (grundskola, fritidsverksamhet mm).

2. Syfte och mål
Syfte
Att utveckla och fördjupa personalens kunskap och kompetens i genusfrågor så att
arbetet i förskolorna präglas av att barns olikheter ska vara individuella – inte
könsbestämda.
Mål
En förskolemiljö där personalen inte omedvetet behandlar pojkar och flickor
olika. En medvetenhet om det egna förhållningssättet, hur detta påverkar
beteendet gentemot barnen och hur barnen präglas av detta.
En plattform för löpande revidering och utveckling av genusfrågor som sträcker
sig långt efter projekttidens utgång.
Målgrupp
Förskollärare och barnskötare i Kungsholmens förskolor.
Projektorganisation
Förskolans enhetsrektorer planerar aktiviteterna utifrån individuella
förutsättningar. Kostnadsanspråk redovisas. Verksamhetsplanerare kan koordinera
önskemål om externt anlitade resurser.
Projekttid
Projektet löper under 2006.
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3. Process
Process
Utgångspunkten är de enskilda medarbetarnas inventering av fördomar och
reflexion av det egna förhållningssättet. Aktiviteterna planeras i en parallell
process där teoretiskt och praktiskt lärande sker samtidigt. Föreläsningar varvas
med workshops där t ex filmning och rollspel ligger till grund för diskussion och
arbete.
Modell
Verksamhetsplanerare arbetar fram en exempelmodell för tillvägagångssätt och
resursutnyttjande.
Kostnader
Anlitande av genuspedagog och föreläsare.
Vikarier för att personalen ska kunna avsätta tid.
Materiel i form av litteratur och omkostnader för filmning och dokumentation.

4. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning
Enhetsrektorerna sammanställer aktivitetsplaner som följs upp tillsammans med
koordinerande verksamhetsplanerare. Kostnader följs upp löpande.
Utvärdering
Projektutvärdering sammanfattas i en erfarenhetsrapport, och resultatet läggs till
grund för en gemensam plattform för genusarbete inom Barn och ungdom.

Birgitta Dahlin
verksamhetschef

