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HBTQ-handlingsplan 

1. Verksamhetens uppgifter 

 

Verksamhetens namn: Halmstads skolbibliotek 

 

 

Funktion 

 

Namn 

 

Mailadress 

 

Ansvarig i ledning  

 

Mattias Hoffert 
 

mattias.hoffert@halmstad.se  
 

HBTQ -grupp består av  

 

Erika Karlsson  

Cheri LeJeune 

Gustav Persson 

Fanny Voigt 

  

 

erika.karlsson@halmstad.se 
cheri.lejeune@halmstad.se  

gustav.persson@halmstad.se 

fanny.voigt@halmstad.se 

  
 

Sammankallande i HBTQ-grupp  

 

Erika Karlsson 
 

erika.karlsson@halmstad.se   

 

Utbildare från RFSL  

 

Linn Gulbrandsen 
 

linn.gulbrandsen@rfsl.se  

2. Datum HBTQ-certifieringsprocess:   
 

   Utbildningsstart: 2018-10-24 
   Sista utbildningstillfälle: 2019-01-16 
 

3. Bakgrund till och syfte med HBTQ-certifieringen: 

 

Beslutet att skolbiblioteken i Halmstad skulle HBTQ-certifieras fattades av barn- och ungdomsnämnden i 

Halmstad. 

 

En av de tre styrande principerna i Halmstads Biblioteksplan är Lika Värde vilket innebär att alla människor 

har lika värde och ”samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.”* Detta är en princip som även 

genomsyrar skolbiblioteksverksamheten. Vi hoppas att vi under och efter utbildningen kommer reflektera över 

våra mediebestånd och hur vi samtalar med elever och pedagoger så att alla känner sig sedda. 

 

Genom ökad kunskap och medvetenhet om normer kring sexualitet och kön vill vi skapa ett skolbibliotek där 

alla elever känner sig trygga och välkomna och med detta bli en tillgång för ledning och pedagoger när det 

gäller frågor om HBTQ och normkritik.  

*ur Policy för biblioteksverksamhet - Biblioteksplan 2017-2020  
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4. Vad vill vi? 

 

 

Vi vill att skolbiblioteken ska vara tillgängliga för alla, både elever och pedagoger, oberoende av eventuella 

funktionsvariationer. Exempelvis bör det finnas dörröppnare, ingen alt. låg tröskel och gott om plats på 

golvet vid bokhyllorna. Även platser som kudd/myshörnor ska vara anpassade så att alla kan ta del av dem. 

 

I skolbiblioteken vill vi uppmärksamma HBTQ, jämställdhet och barns rättigheter, detta ska ske 

kontinuerligt under året och inte bara på de dagar då det uppmärksammas i våra samhällen. Detta kan bland 

annat göras genom att sätta upp affischer, skylta med böcker och genomföra bokprat. Vi vill även arbeta 

yrkesöverskridande för att lyfta detta på resten av skolan. 

 

I skolbiblioteken får barnen prata utan hyschande skolbibliotekarier, men alla håller en respektfull ton. 

Skolbibliotekarierna uppmärksammar när någon utrycker sig olämpligt, kränkande eller förstärker 

könsnormer och fördomar. Hen tar sig alltid tid att bemöta detta beteende oberoende om det är elever eller 

vuxna som uttrycker sig så på våra skolbibliotek.  

 

Vi vill att skolbiblioteken ska vara en välkomnande, trygg plats och ett centrum för pedagogiskt arbete på 

skolan. Alla elever har lika mycket rätt till sitt skolbibliotek, oberoende om hen kommer med sin klass eller 

om man måste hitta alternativa lösningar till de elever som är i behov av det. Skolbibliotekarierna ska 

fungera som en trygg vuxen som eleverna kan komma och prata med. 

 

Vi vill även ha budget till att köpa in normbrytande litteratur i klassuppsättningar, aktivt jobba med 

litteraturen genom bokprat och involvera lärarna i vårt arbete med dessa frågor. 
 

 

5. Var är vi?  

 

 

Vi strävar efter att vara goda vuxna förebilder och att möta eleverna och deras frågor. 

För två år sedan gjorde vi ett riktat inköp för våra KUR-medel och sedan dess har det varit upp till var och 

en att köpa böcker. Skolbibliotekariegruppen har skapat en lista med boktips för inspiration vid inköp av 

HBTQ- och minoritetslitteratur. 

 

Vi strävar efter att inte bara uppmärksamma HBTQ-, kvinno- och minoritetsfrågor på dess respektive dagar 

utan kontinuerligt under hela året. 

 

Utmaningar i arbetet: 

• Kollegor som bromsar. 
• Språkliga fällor som vi hamnar i. 
• Bångstyriga elever som man vill utmana men samtidigt inte skada deras självkänsla. 
• Blind för omedvetna och invanda beteenden. 
• Tidsbrist: 

     - för inläsning. 
            - för att samarbeta och planera med lärare. 

• Mandat från skolledningen. 
• Att arbeta normkritiskt i skolämnena. 
• Dåliga kulturer på en del skolor. 
• Svårighet att förmedla det man själv tycker är viktigt på ett övertygande sätt. 
• Okunskap och att välja sin verklighet – enkelt på nätet. 
• Tron att yttrandefriheten trumfar alla andra lagar/regler etc. 
• Ekonomi till bra bokbestånd. Lärarna prioriterar ofta billigt och normativt när de köper 

klassuppsättningar. 
 

Något att ta hänsyn till är att skolbiblioteken har olika förutsättningar och därför kommit olika långt i 

arbetet. 
 

 

6. Verksamhetens mätbara mål med HBTQ-certifieringen. 

 

 

 



 

                                                                                                                          

7. Vad gör vi? 

 

Mål 
 

Utvecklings 

område 

 

Insats 

 

Indikator  
på att mål är nått 

 

Ansvarig 

 

Tidsplan 

 

Att beståndet ska 
innehålla litteratur i 
vilken HBTQ-personer 
kan se och känna igen sig 
själva. 

 

Bestånd 
 

1. Skolbibliotekariegruppen ska 
delas in i olika områden för 
omvärldsbevakning, varav ett 
område kommer vara HBTQ-
litteratur.  

 

2. HBTQ-böcker ska läggas in i 
bibliotekskatalogen med 
placeringen HBTQ för att vi 
enkelt ska kunna se vad och hur 
mycket som finns. Då kan vi 
även se hur stor del av 
beståndet som utgörs av   
HBTQ-böcker. ** 

 

1. Boktipsen yttras under möten 
med hela gruppen minst en gång 
per termin och mäts genom 
notering i mötesprotokoll. 
 

2. Vi omlokaliserar böcker till 
placeringen HBTQ och 
undersöker hur stor del av våra 
samlingar som hamnar under den 
placeringen. Nästa steg är att 
besluta hur stor del av 
bokbeståndet som placeringen 
minst ska omfattas. 

 

1. Gustav  
 

2. Cheri 

 

1. Löpande varje läsår 
 

2. Första steget gjort  

inom ett år, d.v.s. under 

2019 

 

Att vi synliggör minoritets- 

och HBTQ-litteratur 

 

Läsfrämjande 
 

1. Vi ska ha en placering i 
bibliotekskatalogen att lägga in 
all HBTQ-litteratur på. Detta är 
framförallt för att vi själva ska 
kunna se och hitta böckerna.  
 

2. Att vi under en termin har 
minst en aktiv riktad insats mot 
låg, mellan- och högstadiet. 
Aktiviteten kan vara exempelvis 
bokprat, sagostund eller att 
rekommendera en 
högläsningsbok med HBTQ-
tema.  
 
 
 
 
 

 

1. Alla HBTQ-böcker ska ha 
placeringen.  
 

2. Minst en insats mot varje stadie 
på varje skola finns bokförd av 
respektive skolbibliotekarie vid 
terminsavslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cheri  
 

2. Gustav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Placeringen skapas 

vt 2019 och 

lokalisering sker 

löpande. 
 

2. En gång per termin, 

avstämning vid 

terminsavslut. 
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3. Minst en dag i veckan ska 
skyltningen på samtliga 
skolbibliotek ses över och 
skolbibliotekarien ska aktivt 
välja att skylta med HBTQ-
litteratur. Detta ska ske på alla 
nivåer, om du jobbar på en F-9 
skola så ska du skylta för F-
klass, åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. 
Man ska också tänka på att 
lägga ut bilder på sin skyltning 
på vårt Instagram-konto.  

 

4. Genom samverkan med 
KUF/nolltrefem/lokala RFSL-
föreningen ska vi under de här 
tre åren bjuda in någon att 
föreläsa om HBTQ. Det kan vara 
både för personal eller elever.  

3. Skolbibliotekarien skyltar 
aktivt varje vecka. HBTQ-
skyltning ska synas på vårt 
Instagram-konto minst en gång 
per månad. Månadens Instagram-
grupp ansvarar för detta. 

 

4. Samverkan/föreläsning sker 
inom tidsramen. 

3. Erika 
 

4. Gustav  

3. vt 2019 

 

4. 3 år  

 

Att alla elever ska känna 

sig synliggjorda och 

inkluderade på skolan. 

 

Synliggöra  
 

1. Att skapa ett årshjul med 
teman vi vill uppmärksamma 
under året. 

 

2. Att arbeta efter årshjulet och 
uppmärksamma teman på sin 
skola genom exempelvis 
skyltning, bokprat eller andra 
aktiviteter i skolbiblioteken 
eller klassrummen.  
 

3. Att sprida på skolan att 
skolbiblioteken genomgått en 
HBTQ certifiering. Upp till var 
och en att välja mellan att tex 
prata på APT, skicka ut ett mail 
eller att ta det flera gånger i 
mindre sammanhang.   

 

1. Att det finns ett faktiskt 
dokument som introduceras för 
nyanställda. Dokumentet hålls 
levande genom att det årligen 
diskuteras och utvärderas.  
  

2. Undersöka att vi använt 
mötena åt att ge förslag på 
aktiviteter inför tema-månaderna 
genom att titta på årets 
dagordningar och även 
mötesanteckningar.  

  

3. Under taxonomisamtalet 
berätta hur man har valt att 
sprida informationen på sina 
respektive skolor.   

 

1. Fanny 
 

2. Fanny 
 

3. Gustav 

 

1. vt 2019 
 

2. I december varje 

läsår  
 

3. Varje läsår  
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Att lyfta frågor och sprida 

kunskap kring HBTQ. 

 

Utåtriktade 
 

1. Skapa en lista över böcker med 

HBTQ-tema, dela den med 

skolhälsan så att de i sin tur kan 

göra listan tillgänglig för eleverna. 

 

2. Att minst en gång per termin 

skyltat i personalrummet med 

HBTQ-litteratur och erbjuda 

resurser som kan användas i 

undervisning eller självstudier. 

 

1. Skolbibliotekarierna kontaktar 

skolhälsan och undersöker 

möjligheter för samarbete kring 

elevbehov och likabehandling på 

skolorna. 

 

2. Att skolbibliotekarierna varje 

termin avsätter tid på 

skolbiblioteksmöten för att 

diskutera vad vi skyltat med och 

eventuella utmaningar på våra 

respektive skolor.  

 

1. Erika 

 

2. Gustav 

 

1. Utkast färdigt 15 feb 

 

2. vt 2019 

 

Att biblioteket är en trygg 

och välkomnande miljö 

med bra språkbruk. 

 

Språk och attityder 
 

1. Skapa en lista över 

könsneutrala ord. 

 

2. Nolltolerans på “skojbråk” och 

reagera när någon uttrycker sig 

olämpligt oavsett om det är 

pedagoger eller elever. 

 

3. Använda våra 

skolbibliotekariemöten till att 

regelbundet diskutera olika 

situationer som uppstått på 

skolorna. 

 

4. Tydligt visa att vi är ett HBTQ-

certifierat skolbibliotek.  

 

1. Lista med förslag på 

könsneutrala ord finns upprättad 

och all personal är informerad på 

möte om att den finns och hur de 

kommer åt den 

 

2. Utvärdering sker en gång per 

termin på ett skolbiblioteksmöte 

och följs upp med diskussion kring 

utmaningar och hur dessa kan 

hanteras. 

 

3. Skolbibliotekarierna känner sig 

tryggare att ta diskussionerna på 

skolorna. Pricka av på en lista att vi 

jobbat med det på mötena. 

 

4. Alla skolbibliotek har en 

Prideflagga och visar tydligt upp 

HBTQ-certifieringsdiplomet.  

  

 

1. Cheri 

 

2. Gustav 

 

3. Gustav 

 

4. Gustav 

 

1. vt 2019 

 

2. Löpande varje 

termin 

 

3. Löpande varje 

termin 

 

4. vt 2019 

 

Alla skolbibliotekarier 

känner till och jobbar efter 

handlingsplanen. 

 

Inom 
organisationen 

 

En person från HBTQ-gruppen 

ansvarar för att introducera den 

nyanställde i handlingsplanen. 

  

 

Alla nyanställda har fått 

introduktion till arbetet utifrån 

HBTQ-handlingsplanen 

 

Gustav 
 

3 månader  

** Med HBTQ-tema menas skönlitterära böcker med en huvud- och/eller sidokaraktär som är homosexuell, bisexuell, transgender eller queer. Det kan också vara       
faktaböcker som tar upp homosexuella, bisexuella, transgender eller queera personer och andra relationer och attraktioner som inte passar in i heteronormen.  



 

                                                                                                                          

8. Förutsättningar för fortsatt arbete med HBTQ-frågor:  

 

Moment 
 

Ansvarig - namn och roll i 
verksamheten  

 

Uppföljningsmöte med RFSL 

 

Kommer att bokas in om ca 1 år 

 

HBTQ-gruppens möten 

Första läsåret 2 ggr per termin, sedan 1 gång per termin 

 

Erika Karlsson 

 

Kompetensutveckling   

 

Gustav Persson 

 

Kontaktperson för synpunkter från anställda och 
besökare/klienter/kunder 

 

Gustav Persson 

 

Information om HBTQ-certifieringen till nyanställda 

 

Gustav Persson 

 

Introduktion HBTQ-certifieringen till nyanställda  

 

Gustav Persson 

 

Plan för att hantera diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande behandling  

 

Gustav Persson 

 

9. Vi godkänner att RFSL visar denna handlingsplan för tredje part som exempel. 
JA 
 
NEJ  
 

 

 

 

 


