Skolprogram från West Pride
HT 2019 – VT 2020
West Pride – Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och
stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan har i uppdrag att belysa hbtqfrågor och arbeta med genus och normkritik. Men hur görs detta? I vårt erbjudande till skolor i
Göteborg och Västra Götalands-regionen finns såväl kostnadsfria aktiviteter samt lektionstips och
guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring hbtq, genus och jämställdhet. Vårt
skolprogram och våra lärarguider uppdateras inför varje läsår.

West Prides fokusskolor
Är din skola intresserad av ett fördjupat samarbete med West Pride? Vi är intresserade!
Vi söker redan nu F-9 skolor i Göteborg och Västra Götalandsregionen som vill gå in i ett
fördjupat samarbete med festivalen läsåret höstterminen 2020 - vårterminen 2021. Våra
fokusskolor får bland annat kostnadsfri hbtq-utbildning för sin personal och kostnadsfri aktivitet för
elever i år 1-3, samt företräda på att boka ”Kärlekens Pris” för de äldre eleverna. Syftet är
att skolan ska arbeta med mångfald och hbtq mer långsiktigt och inkluderande samt att arbetet
kring frågorna fortgår även när inte West Prides personal och samarbetspartners finns på
plats. För mer information, eller för att göra en intresseanmälan, kontakta jenny@westpride.se
Boka nu – så här gör du:
För mer information kring bokningar samt beställning av våra kostnadsfria lärarguider, kontakta
vår verksamhetskoordinator Jenny Gustafsson på e-postadressen jenny@westpride.se

Detta kan vi erbjuda er kostnadsfritt:
NORMKRITISK SAGOSTUND MED SKAPANDE VERKSAMHET
Vår pedagog kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och
familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg – med fokus på regnbågsflaggan och
barnens tankar om allas lika värde samt om hur kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en
normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med klipp & klistra kring
hur en familj kan se ut. Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska glasögon i livet, och
belyser rätten till att få vara sig själv.
Målgrupp: Skolår 1-3
Längd: 90 minuter, 1 klass åt gången
Kostnad: Gratis (Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot
en kostnad)
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HEN, HON, HAN – OM RÄTTEN ATT FÅ VARA DEN EN ÄR
Vår pedagog kommer till er skola för en lektion kring könsidentitet. Har alla pojkar snopp? Är alla
snippbärare flickor? Måste en känna sig som det kön en får tilldelat när en föds? Vi pratar om
könsidentitet och normer kring kön. Vad finns det för föreställningar om hur en hen/hon/han ska
vara? Vi gör även diskussionsövningen ”Namnbytet - Sam i hjärtat, snart Sam på klasslistan” där
eleverna får reflektera över vikten av att få kallas för det namn en önskar och därigenom få
förståelse för andras livssituation.
Målgrupp: Skolår 3-5
Längd: 60 minuter, 1 klass åt gången
Kostnad: Gratis (Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot
en kostnad)
KÄRLEKENS PRIS
En föreställning som baseras på berättelser från vittnesmål om hbtq-personers livssituation från
olika delar av världen och Sverige. Skådespelaren Tasso Stafilidis tar oss med på en
omskakande resa där kärleken är en balansgång mellan liv och död. Han berättar även om sina
egna erfarenheter och belyser såväl hedersförtryck, sin första kärlek och viljan att förändra
världen. Föreställningens berättelser varvas med sånger av Vladimir Vysotskij och Jacques Brel.
Med på scenen är pianisten Helen Sandgren Åström eller Kasper Frondelius.
Kärlekens Pris har spelats över 350 gånger för 75 000 personer. Främst för gymnasie- och
högstadieelever men även för skolpersonal, West Prides samarbetspartner och för allmänheten.
På skolor följs föreställningen upp direkt med en frågelåda där eleverna får skriva ner frågor eller
kommentera. Alla frågor besvaras/kommenteras från scen av Tasso.
Målgrupp: År 6-Gymnasiet
Längd: 60 minuter + 30-40 minuter för frågelåda.
Kostnad: Gratis (Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot
en kostnad). Ni ordnar lokal enligt teknikspec. Spelas enbart för grupper om minst 200 deltagare.

HBTQ-RÄTTIGHETER I VÄRLDEN
Vår pedagog kommer ut till er skola och håller en workshop där vi kopplar de mänskliga
rättigheterna till hbtq-frågor genom att titta närmare på hbtq-personers livsvillkor runt om i världen.
Varför ser det ut som det gör? Vi gör även en jämförelse med Sverige och hur vår egen hbtqhistoria har sett ut. Vad är skillnaden på att vara öppen transperson i Ryssland gentemot
Sverige? Hur kan de som har bättre livsvillkor förändra och förbättra livsvillkoren för de som är
utsatta för förtryck av olika slag?
Målgrupp: Gymnasiet
Längd: 75 min, maxantal elever per grupp ca 30
Kostnad: Gratis (Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot
en kostnad)
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MUSEILEKTIONER
Vår guide med normkritiska museilektioner på Göteborgs museer släpps i augusti 2019 och
kan beställas via jenny@westpride.se eller laddas ner via vår hemsida:
https://westpride.se/utbildning/for_skolor
PEDAGOGISK HBTQ-GUIDE
Vi erbjuder en gratis lärarguide i pdf-format, med tips om hur du enkelt arbetar med hbtq-frågor
och normkritik i skolan. Vi utgår från konst och kultur i form av film och böcker samt ger tips om
handledningsmaterial och enkla övningar. Du beställer den enkelt genom att maila oss och ange
vilka åldersspann du är intressera av (den finns riktad för år F-3, 4-6, 7-9 samt Gymnasiet)
Guiderna uppdateras inför varje läsår.

______________________________________________________________________________________________________

Detta kan vi erbjuda er mot en kostnad:
GRUNDLÄGGANDE HBTQ-KUNSKAP FÖR SKOLPERSONAL
Skolan har i uppdrag att belysa hbtq-frågor och arbeta med genus och normkritik – vi
erbjuder därav skolpersonal en grundläggande hbtq-utbildning som innehåller fakta kring
lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande,
såväl för elever, vårdnadshavare och personal. Hur får vi en skola som genomsyras av allas
lika värde – på riktigt? Utbildningen varvar föreläsning med gruppövningar och innehåller
följande delar:
- Sexuell läggning och könsidentitet – vad är vad och hur hänger det ihop?
- Kunskap om ord och begrepp som rör hbtq
- Heteronormen och CIS-normen – Normkritiskt förhållningssätt
- Kort utblick i världen
- Hur ser det ut i Sverige? Lagstiftning – vad har vi för rättigheter och skyldigheter?
- Öppenhet & mångfald – den egna arbetsplatsen
- Bemötande – den egna arbetsplatsen
- Konkreta tips för skolor
- Öppen frågestund och reflektioner
Målgrupp: Skolpersonal, maxantal deltagare är 70 st.
Längd: 3 timmar
Kostnad: 9 000 kr, moms tillkommer ej. (Ordinariepris 20 000 kr)
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