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LGBT+ er en forkortelse der betyder:
Lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og andre
minoriteter i forhold til køn og seksuel orientering.
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Arbejdspladser for alle
- en introduktionsworkshop for tillidsvalgte om LGBT+ ligestilling

Udbytte:

Baggrund:

Denne workshop vil klæde dig på med viden og
inspiration til, at du kan begynde at se, forebygge og
arbejde med de udfordringer, der har at gøre med
LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen. Vi vil gennem
oplæg, dialog og øvelser blive klogere på hvilken rolle arbejdspladsens normer - om bl.a. køn og seksuel
orientering - spiller for hvem der trives, og ikke trives.
Samt kigge på hvilke handlemuligheder du har som
tillidsvalgt.
Alle kan være med - uanset hvad man ved om emnet
på forhånd.

Vil du gerne vide noget mere om, hvordan du som
tillidsvalgt kan bidrage til at skabe en arbejdsplads
for alle? Og hvordan du sikrer at alle kollegaer, uanset seksuel orientering og kønsidentitet, kan være
sig selv og trives? Så er denne workshop noget for
dig.
Kun halvdelen af LGBT+ kollegaerne på vores arbejdspladser oplever, de kan være åbne om deres
seksualitet eller kønsidentitet, og mange oplever diskrimination i form af mobning eller i forbindelse med
ansættelse. Arbejdspladsens kultur og normer, dvs.
”uskrevne” regler, har en stor betydning for, hvem
der trives på arbejdspladsen. Som tillidsvalgt og kollega kan du være med til at sikre, at arbejdspladsen
og kulturen er inkluderende for alle kollegaer.

Indhold:
•
•
•
•

Viden og ordforråd om LGBT+
LGBT+ forhold på det danske arbejdsmarked
Normer og inklusion på arbejdspladsen
Hvad kan du gøre - eksempler på
LGBT+ indsatsområder

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt medlemmer med interesse for emnet.
Minimum 10 deltagere.

3

Tid og sted:

Tovholder:

Fyraftensworkshoppen holdes lokalt af f.eks. en
afdeling eller på initiativ af en faglig klub på en arbejdsplads eller et netværk.
Hvis du/I er interesseret i at afholde workshoppen,
skal du kontakte Kristine Esrom Raunkjær på
krer@danskmetal.dk og aftale tid og sted.

Kristine Esrom Raunkjær.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk
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Forandringsagent for LGBT+ ligestilling - forår
- et 2 dages kursus for dig der allerede har noget erfaring med LGBT+ ligestillingsarbejdet, hvor du får ny inspiration til at udvikle og fortsætte forandringsarbejdet på DIN arbejdsplads og i DIN fagforening

Indhold:

Baggrund:

•
•

I foråret 2021, det år hvor Danmark er vært for
Worldpride, udbyder FIU-Ligestilling et forandringsagent kursus for tillidsvalgte, valgte og ansatte, der
gerne vil et skridt videre med arbejdet med at skabe
mere LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen eller i
fagforeningen. Kurset er for dig der allerede har
beskæftiget dig noget med LGBT+ ligestilling, men
som gerne vil have inputs til at forsætte arbejdet. Det
er to intensive dage, hvor vi bygger videre på dine
erfaringer, og hvor du får ny viden, inspiration og
værktøjer til dit forandringsarbejde.

•

•
•

Udbytte:

Ny viden om LGBT+ ligestilling
Inspiration til nye handlemuligheder og strategier
til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads
Træning af dine evner til at skabe mere LGBT+
ligestilling på din arbejdsplads og i din fagforening - f.eks. i at tage dialogen eller den svære
samtale med en kollega eller i hvordan du kan
lave en LGBT+ inkluderende personalepolitik
Erfaringsudveksling og networking med andre
der brænder for LGBT+ ligestilling
Fælles hyggelig og lærerig aftenaktivitet

Målgruppe:

Formålet med kurset er, at du som er engageret i at
skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og
i fagforeningen, får bygget videre på dine viden og
erfaringer med at skabe forandring, sådan at du er
klar til at gå hjem og fortsætte arbejdet med at skabe
mere inkluderende arbejdspladser for LGBT+ personer. Det sker i fællesskab med de andre deltagere,
der ligesom dig, har gjort sig nogle erfaringer med
LGBT+ ligestillingsarbejdet.

Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, der
har beskæftiget sig lidt/noget med LGBT+ ligestilling og som ønsker at fortsætte LGBT+ forandringsarbejdet. Kurset er både for LGBT+ personer og ikke
LGBT+ personer.
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Tid og sted:

Tovholder:

Tirsdag den 23. februar kl. 10.00 - onsdag den 24.
februar kl. 15.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Kristine Esrom Raunkjær
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere
end 60 km væk.
FIU-nr.: 5207 21 00 23
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
FIU-nr.: 5207 21 00 24
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).
Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker
tilmelding til Pia Haandbæk på mail:
piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag eller på ovenstående
FIU-nr.
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Forandringsagent for LGBT+ ligestilling - sommer
- et 2 dages kursus i forbindelse med Worldpride hvor du klædes på til at fortsætte forandringsarbejdet med
LGBT+ ligestilling på DIN arbejdsplads og i DIN fagforening

Baggrund:

Indhold:

I 2021 er Danmark vært for den internationale
begivenhed Worldpride, og i den anledning udbyder FIU-Ligestilling et forandringsagent kursus for
tillidsvalgte, valgte og ansatte, der gerne vil et skridt
videre med arbejdet med at skabe mere LGBT+
ligestilling på arbejdspladsen eller i fagforeningen.
Kurset er for dig der allerede har beskæftiget dig noget med LGBT+ ligestilling, men som gerne vil have
inputs til at fortsætte arbejdet. Som en del af kurset
deltager du derudover også i FIU-Ligestillings World
Pride konferencen og World Pride paraden.

•
•

•

•

Udbytte:

•

Formålet med kurset er at du som er engageret i at
skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads
og i fagforeningen, får bygget videre på dine viden
og erfaringer med at skabe forandring, sådan at du
er klar til at gå hjem og fortsætte arbejdet med, at
skabe mere inkluderende arbejdspladser for LGBT+
personer. Det sker i fællesskab med de andre deltagere, der ligesom dig, har gjort sig nogle erfaringer
med LGBT+ ligestillingsarbejdet.

Ny viden om LGBT+ ligestilling i Danmark og
internationalt på World Pride konferencen
Inspiration til nye handlemuligheder og strategier
til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din
arbejdsplads
Træning af dine evner til at skabe mere
LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og i din
fagforening - f.eks. i at tage dialogen eller den
svære samtale med en kollega eller hvordan du
kan lave en LGBT+ inkluderende personalepolitik
Kreative normkritiske prideforberedelser og
fælles deltagelse i World pride
Erfaringsudveksling og networking med andre
der brænder for LGBT+ ligestilling

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, der
har beskæftiget sig lidt/noget med LGBT+ ligestilling og som ønsker at fortsætte LGBT+ forandringsarbejdet. Kurset er både for LGBT+ personer og ikke
LGBT+ personer.
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Tid og sted:

Tovholder:

Fredag den 20. august kl. 9.00 lørdag den 21. august kl. 17.00.

Kristine Esrom Raunkjær
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Der er mulighed for overnatning, når man bor mere
end 60 km væk.
FIU-nr.: 5207 21 00 25
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
FIU-nr.: 5207 21 00 26
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).
Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker
tilmelding til Pia Haandbæk på mail:
piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag eller på ovenstående
FIU-nr.

8

Meningsdanner for LGBT+ ligestilling
- en uddannelse der klæder dig på til at arbejde for ligestilling af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og
andre minoriteter i forhold til kønsidentitet og seksualitet på arbejdsmarkedet

Baggrund:

Udbytte:

Uddannelsen er for dig, der brænder for at skabe
mere LGBT+ ligestilling på det danske arbejdsmarked, men som står og mangler de redskaber og det
fællesskab, som gør at du kan skabe forandring.
Ligestillingen for LGBT+ personer halter. Kun ca.

Som deltager bliver du opdateret på viden om LGBT+
forhold på det danske arbejdsmarked, og samtidig får
du redskaber til at kommunikere klart og tydeligt, så
du kommer igennem med dit budskab. Uddannelsen
bliver tilpasset deltagerne og bygger videre på den
viden og den erfaring, du som deltager allerede har
om LGBT+ ligestilling på arbejdsmarkedet.
Uddannelsen vil hjælpe dig til at blive klar på, hvad
du som meningsdanner vil bruge dine kræfter på.
Vil du f.eks. forandre forholdene for LGBT+ personer
på din arbejdsplads? Vil du sætte LGBT+ ligestilling
på dagsordenen i din afdeling? Eller vil du bruge
meningsdanneruddannelsen til at gøre din stemme
som LGBT+ person til en større del af den offentlige
debat? Som en del af ”Meningsdanner for LGBT+
ligestilling” får du nye redskaber til både mundtlig
og skriftlig formidling, gå-på-mod og et fællesskab,
som giver dig et godt og trygt ståsted for at skabe de
forandringer, som du finder vigtige.

halvdelen kan være åbne om deres kønsidentitet og
seksuelle orientering på arbejdspladsen, og nogle
oplever mobning, chikane eller andre former for
forskelsbehandling. Det kan du som meningsdanner
være med til at sætte fokus på og ændre.
Som deltager er du enten en tillidsvalgt, der selv er
LGBT+ person eller en tillidsvalgt, der ikke er LGBT+
person, men som aktivt ønsker, at gøre en indsats for,
at skabe mere LGBT+ ligestilling på arbejdsmarkedet.
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Indhold:
Viden:
• Byg videre på din viden og ordforråd om LGBT+
• LGBT+ forhold på det danske arbejdsmarked
og i fagbevægelsen - før og nu
• Familiepolitik, ligebehandling og andre
LGBT+ indsatsområder
• Normer og normkritik - hvordan skabes inklusion
og eksklusion på arbejdspladsen?

Refleksion:
• Minoritetsstress - hvordan passer jeg på mig selv
som LGBT+ meningsdanner?
• Hvordan er jeg bedst solidarisk med mine
LBGT+ kollegaer?
• Intersektionalitet - hvordan spiller
LGBT+ ligestilling sammen med f.eks. køns- og
etnisk ligestilling?

Redskaber:
• Dialogredskaber - dialog om en inkluderende
kultur blandt kollegaerne
• Tag ordet - på f.eks. klubmøder,
generalforsamlinger, stormøder eller konferencer
• Debatindlæg og sociale medier - træning i at
udtrykke dig skriftligt og slå igennem
• Find og træn din udtryksform eller vej til
forandring

Arbejdsformer:
På uddannelsen får vi både ny viden, og vi øver os i
at deltage i den offentlige debat. Undervejs kommer
du derfor til at lære at skrive og udgive læserbreve,
bruge de sociale medier og træne mundtlig debat. Uddannelsen kræver altså at du selv er aktiv i
undervisningen - men også mellem modulerne, hvor
du f.eks. skal afprøve dig selv som meningsdanner og
måske have et lille projekt. På modulerne vil undervisningen veksle mellem oplæg, praktiske øvelser,
gruppearbejde og besøg af interessante gæsteundervisere. Der vil også være relevante ud-af-huset
ture. Sammen skal vi skabe de bedst mulige rammer
for at lære nyt og udvikle os som meningsdannere.

Inspiration:
• Gode eksempler fra ind- og udland på LGBT+
inkluderende politikker, indsatser, overenskomster m.m.
• Mød meningsdannere med noget på hjertet
• Besøg af/hos LGBT+ organisationerne Sabaah,
LGBT+ Danmark, Transaktion og Intersex
Danmark og andre ud-af-huset oplevelser
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Målgruppe:

Modul 2: Trekantområdet
Onsdag den 20. oktober kl. 10.00 - 18.00,
samt aftenaktivitet.

Tillidsvalgte, fagligt interesserede og valgte og
ansatte i fagbevægelsen - både LGBT+ personer og
ikke-LGBT+ personer. LGBT+ personer opfordres
særligt til at søge om deltagelse.

Torsdag den 21. oktober kl. 8.30 - 15.00.

Undervisere:

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere

Kristine Esrom Raunkjær er den faste kursusleder.
Derudover vil der være dygtige gæstelærere med
både LGBT+ viden og meningsdannerkundskaber.
Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at
kontakte tovholderen.

end 60 km væk.

Tid og sted:

Tirsdag den 30. november kl. 9.00 - 15.00.

Modul 3: København
Mandag den 29. november kl. 10.00 - 18.00, samt
aftenaktivitet.

6 dages kursus, bestående af 3 gange af 2 dage.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Modul 1: København
Tirsdag den 21. september kl. 10.00 - 18.00,
samt aftenaktivitet.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere
end 60 km væk

Onsdag den 22. september kl. 08.30 - 15.00.

FIU-nr.: 5207 21 00 27

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere
end 60 km væk.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær
Evt. spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk
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Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund
Baggrund:

Målgruppe:

Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer i fagbevægelsen. Netværket skal være et sted, hvor deltagerne
bliver inspirereret og lærer af hinanden, og af de
gæster der inviteres. Det skal være et rum, hvor man
kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre
trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre
LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både
det, der er udfordrende, og det der giver dig energi.
Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og
motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt
aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede
og som et forbund støtter kan deltage.
Med LGBT+ menes bl.a. lesbiske, bøsser, biseksuelle,
transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre der tilhører en minoritet i forhold til
køn, kønsidentitet og seksuel orientering.
Vi ved at ikke alle er åbne med deres LGBT+ baggrund på deres arbejdsplads. Så vi vil gerne fremhæve at personer, som ikke helt eller kun delvist er
åbne, eller som er ”questioning” - dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/
seksuelle orientering - også er meget velkommen til
at tilmelde sig netværket. Kontakt tovholderen, hvis
du har spørgsmål til dette eller andet.

Udbytte:
•

•

•

•

Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling
igennem netværksmøderne. Hovedfokus er
på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på,
hvordan det hænger sammen med køn,
etnicitet og andre kategorier
Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at
handle på udfordringerne og mulighederne
på din egen arbejdsplads
En platform for at udvikle nye faglige tiltag,

Netværkscoaches:
Mette Schak Dahlmann og Kristine Esrom Raunkjær
er netværkets faste coachteam. Mette er murer,
meningsdanner og er engageret i kvinders og LGBT+
personers vilkår i håndværksfagene og generelt på
arbejdsarbejdet. Kristine er konsulent i FIU-Ligestilling og Dansk Metal, og har i 8 år været involveret i at

der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle
LGBT+ medlemmer
Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige
andre aktiviteter – herunder et træf for alle
FIU-Ligestillings netværk på Bornholm

udvikle fagbevægelsens LGBT+ ligestillingspolitiske
arbejde.
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Tid og sted:

FIU-nr.: 5207 21 00 29
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).

Netværket mødes 7 gange om året. I udgangspunktet holdes møderne i København, men afhængigt
af hvor deltagerne kommer fra, vil enkelte møder
eventuelt også holdes uden for København.
På sigt ønsker FIU-Ligestilling at starte LGBT+ netværk flere steder i landet, hvilket dette netværk er en
forløber for.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker
tilmelding til Pia Haandbæk på mail:
piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag eller på ovenstående
FIU-nr.

Torsdage den:
14. januar, 18. februar, 18. marts, 15. april,
20. maj, 19. august og 16. september.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk

Alle dage kl. 17.00 - 20.00.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.
Derudover vil der i efteråret 2020 - torsdag den
12/11 og torsdag den 10/12 være 2 gebyrfri ”prøvegange” hvor nysgerrige kan prøve at være med i
netværket, inden de tilmelder sig.
Tilmelding til disse skal ske til piha@danskmetal.dk.
Der er også mulighed for at deltage i et træf på folkemødet på Bornholm.
Bemærk at tilmelding foregår separat.
FIU-nr.: 5207 21 00 28
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
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Pridekonference: LGBT+ ligestilling på det danske arbejdsmarked
Baggrund:

Målgruppe:

Hvert år i august fejres Pride i København og i flere
andre byer. Pride har til formål på en festlig måde
at synliggøre LGBT+ personer (lesbiske, bøsser,
biseksuelle og transkønnede) i samfundet. I 2021 er
der skruet ekstra op for den festlige markering idet
Danmark er vært for den internationale begivenhed
Worldpride. FIU-Ligestilling ønsker at tage del i den-

Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen,
samt alle andre der vil være med til at sætte fokus på
emnet.

Tid og sted:
Fredag den 20. august kl. 10.00 - 13.30.
Der sluttes af med frokost og networking.

ne markering bl.a. ved at afholde en konference, har
fokus på LGBT+ ligestilling på arbejdspladser hele
verden rundt.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

Udbytte:

FIU-nr.: 5207 21 00 30

Formålet er at blive opdateret på, hvordan det
står til med LGBT+ ligestilling både i på de danske
arbejdspladser og arbejdspladser andre steder i
verden, og finde nye veje til, hvad vi som international fagbevægelse kan gøre for at forbedre vilkårene
for LGBT-personer på arbejdsmarkedet på tværs af
grænser.

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Er du medlem af et forbund i FIU-fællesskabet foregår tilmeldingen i din fagforening gennem FIU-sys
på ovenstående FIU-kursusnummer. Er du medlem
af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Pia
Haandbæk på mail:
piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag.

Indhold:
•
•
•
•

Ny viden og undersøgelser om LGBT+ ligestilling
på arbejdsmarkedet i Danmark og internationalt
Indlæg fra LGBT-organisationer andre aktører
der arbejder med LGBT+ ligestilling verden rundt
Best practice på tværs af grænser
Aktører fra forskellige faglige organisationer og
arbejdsgiversiden giver deres bud på udfordringer og løsninger, med inspiration i dagens oplæg,
og fortæller hvordan de selv arbejder med at øge
LGBT+ ligestillingen.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk
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Ligestilling for mænd
Baggrund:

Indhold:

Vidste du, at mænd langt oftere dør i arbejdsulykker end kvinder, at mænd gennemsnitligt er mere
ensomme end kvinder og at din mandlige kollega
højest sandsynligt dør tidligere end din kvindelige
kollega? At der er rigtig mange mænd i både toppen
af samfundet, men også mange mænd der ”falder
ud” i bunden? Både økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt.

Igennem hele kurset vil vi have en humoristisk, åben
og anerkendende tilgang til ligestillingsbegreberne.
Der er både fokus på vores personlige oplevelser
og mere generelle betragtninger over det at være
mand. Der er ingen forventninger til, at du i forvejen
kender til begreber og ligestillingsproblematikker.
Hæftet ”Ligestilling for mænd” bruges som inspirationsmateriale på kurset.

Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant har du
muligheden for at understøtte dine mandlige kollegaer til at trives bedre på job og i familie-fritidslivet.
Målet er at du på dette kursus lærer, hvordan du som
mandlig tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant bedre
kan være opmærksom på dine mandlige kollegaer
og understøtte et fællesskab der hjælper dem med
at trives.

Underviser:
Alex Haurand, Frispark - se tillige: www.frispark.com
og Mélanie Evers, FIU-Ligestilling.

Målgruppe:
Mandlige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Udbytte:
Mænd har andre udfordringer end kvinder, og
arbejdspladsen er et godt sted at skabe nye fællesskaber, som styrker den moderne manderolle. Med
udgangspunkt i ny viden om mænds udfordringer vil
vi på kurset arbejde med de forhold på arbejdspladsen, der kan ændres og udvikles. Du får redskaber til
både at blive opmærksom på udfordringerne, samt
bruge din viden til at skabe inkluderende fællesskaber og konkret forandring på arbejdspladsen. Med
andre ord er dette kursus for dig, der er enig i, at
mænds ligestilling er vigtig i arbejdet som tillidsvalgt,
og ønsker at gøre en forskel for dine mandlige kollegaer

60

Tovholder:

Tid og sted:

Susanne Fast Jensen.
Eventuelle spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

Tirsdag den 23. februar kl. 10.00 - 16.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra
Hovedbanegården.
FIU-nr.: 5207 21 00 31
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
FIU-nr.: 5207 21 00 32
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).
Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker
tilmelding til Pia Haandbæk på mail:
piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag eller på ovenstående
FIU-nr.
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