
HANDLEDARUTBILDNING JGL
JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är ett utbildningskoncept som fokuserar ledarskap för 
en mer jämställd och jämlik organisation. Handledarutbildning JGL ger dig kunskaper och 
färdigheter att planera och leda utbildningsinsatser med JGL, och kan också vara en utmärkt 
bas för att arbeta jämställdhets- och jämlikhetsutveckling både som konsult och intern resurs.

Syfte och inriktning
Handledarutbildningen ger 
dig kunskaper och färdigheter 
att planera och leda utbild-
ning med fokus på jämställd-
het, jämlikhet och jämställd-
hetsintegrering, inom ramen 
för JGL och dess koncept och 
stödmaterial.

Läs mer på: www.jgl.nuInstitute for Sustainable Development, 
Quality and Leadership



Läs mer på: www.sqild.se/hjgl Institute for Sustainable Development, 
Quality and Leadership

Utbildningsgång
Utbildningen genomförs under totalt nio dagar i tre 
block (3+3+3 dagar). Kursen leds av experter och sak-
kunniga inom jämställdhets-, organisations- och le-
darskapsområdet. 

Bland de medverkande finns:
• Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och tidigare 

statlig utredare av jämställdhetspolitiken
• Anders W Berggren, Fil. Dr, organisations- och 

genusforskare, ledarskapskonsult, tidigare ansva-
rig för programmet för genusstudier vid För-
svarshögskolan

• René Leon Rosales, Fil. Dr, forskare i etnologi, 
forskningsledare vid Mångkulturellt Centrum.

• Magdalena Helander, chefs- och ledarskapskon-
sult, CoreCode

• Jesper Jansson, Konceptansvarig för JGL, kvali-
tets- och organisationskonsult

Förkunskaper
För att bli handledare bör du själv har gått JGL Bas, 
gärna ha teoretiska grundkunskaper om jämställdhet 
samt viss erfarenhet av att arbeta med grupper och 
grupprocesser. Individuell prövning av förkunskaper 
sker. Därefter sker urval och antagning till HJGL.

Examination
Du examineras genom ett eget genomförande av ut-
bildning med en grupp tillsammans med examinator. 

Kurstillfällen
Under 2019 planeras ett genomförande med följande 
datum:
Block 1: Mån-ons 4-6 februari
Block 2: Mån-ons 18-20 mars
Block 3: Ons-fre 15-17 maj

Utbildningen genomförs i Stockholmsområdet, mer 
information efter anmälan. Anmäl dig senast den 8 
januari 2019!

Går du handledarutbildningen kan du välja att kom-
plettera den med vårt utbilningsprogram ”Processle-
darutbildning: Jämställdhet - strategi och verksam-
hetsutveckling” genom att lägga till en modul om tre 
dagar.
 

Kostnad
Handledarutbildningen JGL 2019 kostar 45 000 kr för 
totalt 9 kursdagar exkl moms. Internatkostnad till-
kommer. Kostnad för examination (”uppkörning”) i 
egen JGL tillkommer och hanteras särskilt.
 

Anmälan
Fyll i en intresseanmälanpå SQILDs hemsida (se ned-
an), så kontaktar vi dig med mer information kring 
anmälan!

Övrigt
Kurstillfällen, kursplats, kostnader, anmälnings-
förfarande meddelas löpande på SQILDs hemsida:  
www.sqild.se/hjgl. 

Frågor om utbildningens upplägg och innehåll kan 
ställas till Jesper Jansson, 018-42 90 60,  
jesper@sqild.se.


