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Välkomna att anmäla er till en utbildningsdag med ett angeläget innehåll. Utbildningen passar Dig 
som arbetar med barn och ungdomar och som är intresserad av jämställdhet.  

 
Ryssbygymnasiet genom för en utbildning inom Jämställd skogssektor  
Tisdag 1 november (v 44) 
 

Vi har anlitat Helena Österlind som genomför föreläsning och interaktiv dialog med deltagarna på 

temat jämställd skogssektor. Helena introducerar jämställdhet som kunskapsområde och ger 

konkreta exempel från såväl skola som skogssektorn i stort. I fokus är hur skogskollo för unga tjejer 
och en skola som utbildar tjejer i skogliga yrken hänger ihop med framtidens skogssektor.  
Hur kan olika aktörer bidra till att intressera tjejer och killar så att de utbildar sig och arbetar i 
branschen?  
Hur ser skogssektorn ut idag med ett jämställdhetsperspektiv?  
Vad händer om vi inte arbetar aktivt med frågor om jämställdhet? 
Vad är vår vision kring framtidens skogssektor? 
Hur ser maskinerna ut? 
Vilka arbetar i branschen? 
Hur påverkar vi miljön och klimatet? 
Dagen bygger på aktivt deltagande från gruppen. Vissa övningar och frågor diskuteras i mindre 
grupper och redovisas i den stora gruppen. 
 
Preliminärt innehåll och upplägg: 
Block1: 
Introduktion till jämställdhetsområdet, vad är jämställdhet och vad innebär det för aktörer inom 
skogssektorn? 
Block 2: 
Jämställdhet är något som görs – och vad är alternativet till att inte jobba med jämställdhet? 
(grupparbete) 
Block 3: 
Små steg och stora segrar – förslag på hur naturbruksgymnasierna med flera kan ta 
jämställdhetsarbetet vidare ut i alla verksamheter! 
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Praktisk information 

 Vi börjar dagen 9.00 och avslutar 15.00.  

 Önskar ni boende går det att ordna på vårt elevboende till en kostnad av 300 kr/pers och 
natt. Då ingår frukost, sänglinne och handduk.  Vi kan även hämta och lämna vid 
järnvägsstationen i Alvesta eller vid flygplatsen i Växjö. Meddela om det behövs. 

 Utbildningen kostar 1400 kr/pers inkl moms. I priset ingår fika och lunch. 

 Begränsat antal deltagare till 25 pers.  

 Vid avbokning (efter 17/10) faktureras halva avgiften. 
 
 
 
 
 
 
 
Varmt välkomna! 
 
Mikael Rissvik  Charlotta Myhrberg 
VD/rektor  Bitr rektor 
 
 
Anmälan via mail till charlotta.myhrberg@ryssbygymnasiet.se senast den 17/10. Ange om du 
behöver boende och om du behöver specialkost. Frågor? Ring 0372-40823. 
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