
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du at vi kommer til din skole? Ta 

kontakt på: 

skeivkunnskap@frioa.no 

22606860 

www.frioa/kun 

 

Skeiv kunnskaps skolepakke koordineres av  

Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken,  

i samarbeid med FRIs Rosa kompetanse og 

Restart i Skeiv Ungdom. 
 

 

Kompetanseheving om 

normer, kjønn og seksualitet 

for hele skolen 

 

 
«Et viktig bidrag i det kontinuerlige 

arbeidet for et godt læringsmiljø, 

fritt for mobbing og krenkelser» 

 «Svært bevisstgjørende og 

egnet til nyttig refleksjon» 



Hva er Skeiv kunnskaps 
skolepakke? 

Skeiv kunnskap tilbyr en helhetlig 
kompetanseheving om normer, kjønn 
og seksualitet for Osloskolen. I 
samarbeid med Rosa kompetanse 
(FRI sentralt) og Restart (Skeiv 
Ungdom) tilbyr vi kurs for skoleledelse, 
lærere og ansatte, og elever. 

 

Hva er formålet? 

Formålet er at ledelse, lærere og 
ansatte, og elever skal få lære mer om 
normer knyttet til kjønns- og 
seksualitetsmangfold og sammen 
skape en trygg og inkluderende skole. 

Skeiv kunnskaps skolepakke skal gjøre 
ansatte og elever tryggere på hva de 
kan gjøre for å skape en inkluderende 
skole. I tillegg gir kursene praksisnære 
case- og refleksjonsoppgaver, tips og 
råd for inkluderende og normbevisste 
møter i skolen. 

 

Tilbudet er gratis for skoler i Oslo 
kommune. 

 

Innhold i skolepakka: 

 Møte med skoleledelsen (2 t) 

 Forelesning og 
diskusjonsoppgaver med ansatte 
(3 t) 

 Undervisning med elever (3 
skoletimer/ en halv skoledag per 
klasse) 

 Oppfølgingsmøte med 
skoleledelsen (2 t) 
 

På alle nivåer – i møte med ledelse, 
lærere og elever - blir normer knyttet til 
kjønns- og seksualitetsmangfold 
tematisert. Vi stiller spørsmål ved 
hvordan normer for kjønn og 
seksualitet påvirker skolehverdagen 
både til elever og ansatte. Og hvordan 
man kan jobbe for å skape en 
inkluderende skole for alle, fri for 
mobbing og trakassering. 
 
Møter, forelesning og workshop 
inkluderer refleksjonsoppgaver med 
yrkesrelevante case for ledelse og 
ansatte og øvelser tilpasset ulike 
elevgrupper. 
 
Deltagelse i skolepakke gir tilgang til 
litteraturliste og metodehefter utviklet 
av Skeiv Ungdom, Rosa kompetanse 
og Skeiv kunnskap. 

 

 

 

 

 

 

 «Veldig nyttige verktøy 

for skolehverdagen» 

Likt tilbud Likeverdig tilbud 


