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Information kring avtal om workshop kring diskriminering 
Från och med december 2016 till och med december 2017 har Lunds universitet ett 
avtal (V 2016/1844) med Mine för en workshop kring diskriminering.  
 
Avtalet innebär att universitetets verksamheter kan avropa en workshop efter 
behov. En workshop kan anpassas efter den aktuella avroparens särskilda 
frågeställningar inom diskriminerings- och mångfaldsområdet.  
 
Mine - nätverk 
Mine är en ett nätverk av företag och offentliga organisationer som verkar för ökad 
mångfald och inkludering i arbetslivet. Verksamheten arbetar utifrån ett 
intersektionellt och normkritiskt perspektiv där mångfald kopplas till 
organisationsutveckling. MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och 
Education. Lunds universitet är medlem i nätverket. 
 
Workshop 
Workshop om diskriminering och mångfald, där deltagarna får utrymme att 
diskutera och reflektera kring mångfald kopplat till den egna organisationen. 
Utgångspunkt från en normkritisk pedagogik och med en intersektionell grund 
 
Workshopen finns i olika omfattning och med olika upplägg både vad gäller 
innehåll och tid. Samtliga workshops kommer att äga rum i lokaler som 
tillhandahålls av Lunds universitet.  
 
Det finns möjlighet för beställaren av workshop att ställa krav så att workshopen 
passar verksamheten, gruppen eller syftet med workshopen. Det går bra att vara 
delaktig i att forma upplägget och innehållet till viss del. Framförallt kan en välja 
omfattning med fokus på: 

• Mer eller mindre av en viss del, ett visst tema 
• Mänskliga Rättigheter 
• Diskrimineringslagen 
• Värderingsövningar 
• Diskussion 
• Case 
• MINEs kortlek 
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En kan välja om en vill ha: 

• Grundläggande genomgång av begrepp 
• Mer uttömmande föreläsning 

Bra storlek på grupper för optimalt samtalsklimat är högst 20 personer. 
 
Avrop 
För att avropa en workshop, kontakta Nathalie Töpperwien Blom på  
0709-85 45 08, via e-post: nathalie.topperwien@mine.se eller info@mine.se.  
 
Priser  
Priserna som gäller för en workshop under avtalsperioden är: 

• 1,5h - 5.625kr exkl. moms 
• 3h-4h - 11.250kr exkl. moms 
• Heldag - 18.750kr exkl. moms 

 
Frågor kring avtalet 
Har du frågor kring avtalet är du välkommen att höra av dig till Lena Lindell, 
sektionen Personal, e-post: lena.lindell@pers.lu.se eller jol@pers.lu.se.  
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