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Hej Kristina
Du behöver förankra budget med Marie och få underskrift av Cecilia.
Projektet verkar intressant och kan stödja vår profil. Vi måste också
titta om det måste upp på beslutsmöte eftersom det är under 500 000 kr
(om budgeten stämmer enligt Marie). Ta en kontakt med Sandro om detta.
Det verkar inte vara ngn medfinansiering alls. Var bara noga med att
Försäkringskassan täcker OH.
Hälsn Pernilla

Hej,
Jag önskar få besked om godkännande/inte godkännande att skicka in
ansökan ”Samband mellan hälsa och kränkande särbehandling inom
grundskolans verksamhet” senast den 30 aug. Ansökan gäller forskning
under perioden 20170101 till 20180229. Det söks projektbidrag inom
ramen för Försäkringskassans utlysning. Omfattningen är 45 % av heltid
under perioden.
Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur
diskriminering sker i arbetslivet med särskild tonvikt mot offentliga
och privata grundskolor. Det handlar närmare bestämt om att analysera
dess uttryck och former. En ambition med arbetet är också att öka
förståelsen för hur kränkande särbehandling påverkar arbetstagares
psykosociala hälsa och att utforma rekommendationer om hur
sjukfrånvaro minskas. För att uppfylla detta syfte har följande
forskningsfrågor formulerats:



Hur sker den kränkande särbehandlingen på arbetsplatserna?
Hur påverkar denna arbetstagares hälsa och arbetsförmåga?


Vilka åtgärder behövs för att hindra sjukfrånvaro kopplat till
kränkande särbehandling?
Bifogas prel. budget.
Med vänlig hälsning
Kristina Thorell
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