Grrl Tech verksamhetsplan 2013/2014
Grrl Techs fokus kommer under året vara projektverksamhet. Men Grrl Tech kommer också fortsätta att
vara tillgängliga för att genomföra uppdrag i form av föreläsningar, medverka i olika kampanjer, evenemang
och grupper som syftar till att öka jämställdheten. Jämställdhet är ju det som ska genomsyra allt vi gör!
Grrl Tech kommer under verksamhetsåret att vara drivande i två projektsatsningar. Dels är Grrl Tech
medsökande organisation tillsammans med Projektor ideell förening, och Växjö kommun, till
Arvsfondsprojektet Demokrati – På mina villkor. Grrl Tech samverkar med projektet genom
erfarenhetsutbyte, kontakter och idéer för att utveckla olika koncept inom projektet. Grrl Tech kommer
även detta verksamhetsår vara involverade i den årliga Demokratijakten där ungdomar tävlar om att lösa
samhällsförbättrande uppdrag.
Dessutom kommer Grrl Tech fortsättningsvis att agera huvudman i det treåriga Arvsfondsprojektet ”På tal
om 6". Projektet handlar om att skolan ska bli mer inkluderande och att lärare mer ämnesövergripande och
normkritiskt ska jobba med frågor som rör identitet och sexualitet i skolan. Projektet bedrivs i samarbete
med Unga synskadade, Funkibator Ideell förening, Unga Funkisar, RFSL Kronoberg och RFSU Växjö. Grrl
Techs ordförande Karin Carlsson är projektledare och till sin hjälp har hon projektsamordnare Karin
Nilsson.
På tal om 6 har påbörjat sitt andra år och verksamheten växlar upp i en ny fas. Från att ha handlat om
research av befintliga läromedel inom sexualkunskap, behovsinventering bland målgruppen lärare och
elever och förankringsarbete bland samarbetsorganisationerna, så har På tal om 6 intensivt börjat jobba
med filmproduktion. Dels spelar projektledarna in audiovisuella filmberättelser från människor med olika
sexuella erfarenheter och identiteter. Belleville Film AB, ett professionellt filmbolag, spelar i samarbete med
projektledarna in 9 stycken temafilmer á 10 minuter, som ska vara allmänbildande och intresseväckande.
Filmerna ska bland annat behandla ämnen så som Religion och sexualitet, Sexuella rättigheter, Pornografi
och kärlek och relationer.
Det skriftliga metodmaterialet framarbetas i samarbete med metodutvecklingsgruppen som kommer
träffas 5 gånger under året. Metodutvecklingsgruppen består av representanter från RFSU, RFSL och lärare
från högstadie- och gymnasium. Gruppen arbetar med ta fram metoder och konkreta övningar och
workshopupplägg för samtal, interaktion för både fortbildning av lärare och undervisning i klassrummet.
Vad gäller externa samarbeten ska Grrl Tech fortsatt sitta med i Länsstyrelsens Kronobergs läns
Jämställdhetsråd.
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