Webbutbildningen Normstorm
Du ska genomföra webbutbildningen Normstorm – ett steg på vägen för ökad jämställdhet i regionen!
Normstorm är en grundläggande kompetensutveckling i jämställdhet för arbetslivet. Bakom utbildningen står
Umeåregionen och Umeåregionens jämställdhetsarbetsgrupp. Webbutbildningen är framtagen av projekt
Normstorm i Umeåregionen år 2012.
Om utbildningen
Utbildningen är gratis, kräver ingen inloggning och tar ca 3-4 timmar totalt. Vid utbildningens start anger du
kommun och arbetsplats för att Umeåregionens ska kunna ta fram statistik över utbildningens användning.
Utbildningen är utformad som en virtuell arbetsplats där kursdeltagaren besöker fyra rum. Utbildningen går
att pausa och du kan återuppta utbildningen från den plats du senast besökte. Det går alltså att dela upp och
genomföra utbildningen i flera etapper.
Målgrupp och syfte för utbildningen
Målgruppen för utbildningen är privata och offentliga arbetsgivare och arbetsplatser i Umeåregionen.
Utbildningen syftar till att ge chefer och medarbetare en gemensam grund i det kontinuerliga arbetet med
jämställdhet på arbetsplatsen och kan även användas som en introduktion för nyanställda i arbetsplatsens
interna jämställdhetsarbete.
Kunskapsinnehåll
Utbildningen ger dig kunskaper om grundläggande begrepp och metoder för jämställdhetsarbete i arbetslivet.
Under utbildningens gång kommer du att få lyssna på information, göra tester, se och analysera film samt
reflektera kring frågor utifrån din verksamhet. Utbildningen kopplar an till CEMR-deklarationen, den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Utbildningen
utgår från Sveriges jämställdhetspolitiska mål och använder sig av nationell samt regional statistik från
Statistiska centralbyrån. All information du tar del av i webbutbildningen finns tillgängligt via ett stödmaterial
på Umeåregionens hemsida i anslutning till utbildningen. I stödmaterialet finner du källhänvisningar och samt
ytterligare information, tips och kunskap inom området.
Tillgänglig via Umeåregionens hemsida
Från och med januari 2013 ligger webbutbildningen och tillhörande stödmaterial uppe på Umeåregionens
hemsida. Du finner den under fliken Samverkan och samverkansområdet Jämställdhet, eller Ctrl-klicka på
länken nedan i detta dokument. Du startar utbildningen genom att klicka på en länk längst upp i spalten till
höger på stödmaterialets förstasida. I spalten finner du också generella råd för användning och
datorinställningar som kan vara bra att titta igenom innan start. www.umearegionen.se/normstorm
Efter utbildningen
I stödmaterialet finner du fakta, tips och länkar för hur du och din verksamhet kan fortsätta er
kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet. Kom ihåg att kunskap är en viktig del i jämställdhetsarbetet
– med ökad kunskap har du större möjligheter att skapa faktiskt förändring. Agera!

Lycka till!

