Jämställdhetsintegrerad
verksamhetsstyrning Ett erfarenhetsutbyte mellan teori och praktik
Välkommen till en workshop där praktiker och teoretiker möts för
att omvandla kunskap till konkret verksamhetsutveckling!
Dagens tema är ledning, styrsystem och implementering.
Har vi det vi behöver i teoretisk och praktisk kunskap för att lyckas med
hållbart förändringsarbete med fokus på jämställdhet?
Vad är det som hindrar att jämställdhetsperspektivet integreras i styrning
och ledning? Är till exempel mellanchefen som möjliggörare underskattad? Är styrsystemen alltför fyrkantiga?
Syfte:
Att förena praktisk och teoretisk kunskap så att ny kunskap
kan utvecklas och tillämpas samt att politiska mål kan omvandlas
till konkret verksamhetsutveckling.
Metod:
Tanken med dagen är att samtalen och reflektionerna står i fokus. Alla
närvarande är i någon mån experter. Dagen kommer därför genomföras
som en Open Space, en form där gruppen gemensamt väljer vilka
underteman som ska diskuteras utifrån dagens huvudtema. En facilitator
och en dokumentatör medverkar som stöd i arbetet.
Målgrupp:
Forskare, praktiker och konsulter med kunskap och erfarenhet av
jämställdhetsintegrering och/eller verksamhetsstyrning och/eller
verksamhetsutveckling.
När?
Onsdagen den 25 november kl 09.30-17.00
Var?
Kunskapscentrum för Jämställd vård, Västra Götalandsregionen,
Ekelundsgatan 9, Göteborg, våning 8.
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Program

Program
9.30 Fika
10.00 Start
Tillsammans med facilitator Sophia Kaså, från Katalysator, belyser och
diskuterar vi frågor kring jämställdhetsintegrerad styrning, med fokus på
ledning, styrsystem och implementering, för ett gemensamt erfarenhetsutbyte och framtida utvecklingsområden.

17.00 Workshopen avslutas
17.30 Middag och mingel
Anmälan:
Anmäl dig via e-post till kjv.regionservice@vgregion.se. Beskriv kort i din
ansökan varför du vill vara med och vad du kan bidra med.
Meddela också om du deltar på middag och mingel.
Workshopen tar emot max 30 personer. Ett urval kommer att ske.
Förutsättning för deltagande:
Workshopen är kostnadsfri. Arrangörerna bidrar med reseersättning upp till
2000 kronor efter redovisning av utgifter och kvitton.
Kontakt:
Har du frågor kan du kontakta Peder Welin på 070-201 90 52
eller peder.welin@vgregion.se
Gå in på våra hemsidor www.jamiprogram.se och
www.vgregion.se/jamstalldvard
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