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Likestillingssenteret har lang tradisjon
for å jobbe med kjønn og seksualitet. Vi
tilbyr alt fra kartlegginger, FoU-oppdrag,
utvikling av handlings-planer, fagdager
og kurs innenfor skeiv tematikk. Vi har
stor bredde i arbeidet og kan skreddersy
løsninger som passer for alt fra
barnehage til helsepersonell.

Ønsker du kurs, fagdag eller har en ide til kartlegging, ta kontakt
med oss i Likestillingssenteret. Vi bidrar også til utviklingen av
handlingsplaner og rådgivning knyttet til demokratiopplæring og
offentlig forvaltning.

VÅRT ARBEID

FoU og kartlegginger
•
•

•

Skeiv i Agder (2018)
Undersøkelse om skeives levekår i Agder
Skeiv i Helse-Norge (2017)
Kartlegging av tilbud for skeive i innlandet og tjenestene
for psykisk helse
Alskens folk (2013)
Kvantitativ studie av transpersoners levekår

Kurs, fagdager og konferanser
•
•

•

•

•

•

Fagdag om kjønns- og seksualitetsmangfold
Tilpassede barnehage kurs
Normkritiske kurs for ansatte i barnehagen om kjønn,
seksualitet, etnisitet og funksjonsevne
Trygg i eget uttrykk
Kurs for ansatte i barnehage om kjønns- og seksualitetsmangfold
Trygg i egen seksualitet
Kurs for ansatte i tjenesten for utviklingshemming om
seksualitet, vold, overgrep og grensesetting
Skeiv i Helse-Norge
Regional konferanse for helsepersonell i Hedmark og
Oppland
Mangfold rundt Mjøsa
Konferanse om kjønn og seksualitetsmangfold

Kontaktinformasjon:
www.likestillingssenteret.no
Nina Johannesen, epost: nina@lss.no, tlf: 934 68 451
Mona Renolen, epost: mona@lss.no, tlf: 907 33 756

Likestillingssenteret
Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter
med likestilling som fagområde. Senterets målsetting
er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med
like muligheter for alle. Likestillingssenteret har en aktiv
informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt
likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og
likestilling
samt
utviklingsarbeid
tuftet
på
forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige
myndigheter, frivillige organisasjoner og privat
næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser,
utviklingsnettverk,
prosessveiledning,
mentoring,
kartlegging, forskning og utredning.
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