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Go for it – Från jämställdhet till jämlikhet
Läsåret 2017-18 var det tredje och sista året i projektet Go for it. I arbetsgruppen ingår en lärare
och en kurator/skolsköterska från kommunens alla fyra högstadieskolor, samt
verksamhetsutvecklaren på Barn & skola. I styrgruppen ingår biträdande rektor från varje skola,
Barn & skolas Utvecklingschef samt elevhälsans chef.
Utvärdering
Utvärdering görs så att lärarna i arbetsgruppen intervjuar enskilda elever, klasser och kollegor
om deras upplevelser, direkt efter att varje aktivitet avslutats. Både lärare och elever har varit
övervägande positiva, både till metoden och innehållet.
Planering/arbetsordning
Arbetsgruppen träffades sex gånger under läsåret. De tar fram förslag på innehåll i projektet,
undervisningsmaterial och hanterar de utvärderingar som görs. Verksamhetsutvecklaren
rapporterar till styrgruppen.
Aktiviteter
Årskurs 7
Alla klasser såg teaterföreställningen Romeo och Julia. En moderniserad variant med inslag av
både humor och stort allvar.
Föreläsaren Jonas Helgesson besökte alla skolor och föreläste för åk 7-8 om vikten av att ta vara
på sina tillgångar och styrkor.
Årskurs 8
Alla skolor har haft besök av skådespelaren Oskar Sternulf. Han spelar två soloföreställningar.
Komma ut och Ondskan. Varje skola väljer själv vilken av föreställningarna som ska visas.
Dalängen och Rudenschöld visade Ondskan, Broholm och Fredriksdal visade Komma ut.
Föreläsaren Jonas Helgesson besökte alla skolor och föreläste för åk 7-8 om vikten av att ta vara
på sina tillgångar och styrkor.
Årskurs 9
Alla klasser har sett teaterföreställningen Offline. Teater på engelska som tar upp sociala medier,
identitet och personligt ansvar.
I månadsskiftet februari/mars hade alla elever i åk 9 en halvdag med undervisning i
sällskapsdans. Därefter en danskväll, med levande musik, på Rotundan i Folkets Park.
Föreläsaren Sara Lund besökte alla skolor och föreläste om normer och värderingar.
Alla årskurser
I Go for it finns en lista med filmer på tema jämställdhet och genus. Dessa visas under året på
respektive skola, inom ramen för ordinarie undervisning.
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Framtiden
Projektet har fallit väl ut och vi fortsätter de kommande åren. Det är Barn och skolnämnden och
styrgruppens vilja. Arbetsgruppen fortsätter på samma sätt som tidigare och kommer under året
att ta fram en ny projektplan.
De enskilda skolorna fortsätter att betala det extra bidraget till verksamheten, 25´000 per
kommunal skola och 15´000 från Broholmskolan.
Tema för 2018-19 är Från jämställdhet till jämlikhet.

