
 

Tjejjouren.se samlar runt 70 tjej-, trans och ungdomsjourer och är en 
verksamhet som drivs av Unizon och Roks. Tjejjouren.se är inte en egen 
organisation.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VILKA JOBBAR MED TJEJJOUREN.SE? 

▶ De anställda består av en webbredaktör på 75 % och en bemötandeansvarig på 

50 %. Den bemötandeansvariga kvalitetssäkrar jourernas gemensamma 

frågelåda som ligger på Tjejjouren.se. 
 

▶ De anställda ingår i ledningsgruppen med representanter från Roks och Unizon 

och tillsammans beslutar de om den dagliga verksamheten inom Tjejjouren.se. 
 

▶ Roks och Unizons styrelser fattar de stora, strategiska besluten om Tjejjouren.se. 

 

PÅVERKA TJEJJOUREN.SE 

Om det finns något som din jour saknar med Tjejjoruen.se eller de verktyg som 
Tjejjouren.se erbjuder (som hemsidorna, intranätet, informationsbanken på intranätet, 
Tjejguiden, chatten och frågelådorna) är det bara att maila oss! Allt kanske inte går att 
genomföra men vi är hemskt glada för all input och förverkligar det vi har möjlighet till. 

    



 

PÅVERKA STORT 

För att påverka Tjejjouren.se eller tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelsen i stort är det 

viktigt att ni deltar på Roks årsmöte eller Unizons kongress. Kandidera till Unizons eller 

Roks styrelse eller valberedning och skriv motioner själva eller med andra jourer. Det är 

tillsammans vi är som starkast! Läs mer om detta och andra sätt att påverka på ert 

intranät under fliken Påverka. 

 

GEMENSAMMA FRÅGELÅDAN 

Utbildning för jourer ordnas av Roks och Unizon, med undantag av en utbildning per år 

som anordnas genom Tjejjouren.se för de som är med i svarsgruppen för den 

gemensamma frågelådan. Svarsgruppen består av åtta jourer som med stöd av 

Tjejjouren.se:s bemötandeansvariga svarar på de frågor som kommer in. Varje jour är 

med i svarsgruppen under ett år och jouren får 3000 kr som tack för sitt arbete. 

Kontakta den bemötandeansvariga om ni är intresserade av att gå med! 

 

INTRANÄTET 

Tjejjouren.se samlar runt 70 tjej-, trans- och ungdomsjourer. När du loggar in på din 

jours egna Tjejjouren.se-hemsida är ni alla sammankopplade via intranätet. 

På intranätet kan ni utbyta material, tipsa om saker genom kalendariet, skriva frågor till 

andra jourer i nyhetsflödet eller chatta med varandra inom jouren. Har du en idé till en 

debattartikel, en motion eller ett projekt som din jour vill förverkliga tillsammans med 

andra tjej-, trans- och ungdomsjourer?  Det går! 

I starten var det en grupp tjejjourer som gick samman och skapade hela Tjejjouren.se. 

Kom ihåg att det här är er plats, det är ni som är proffsen – ni vet vad ni behöver och vill 

ha, låt oss veta det också! <3 

  



 

VAD FÅR EN JOUR SOM GÅR MER I TJEJJOUREN.SE? 

▶ Egen mobilanpassad hemsida 
Med hemsidan följer informationsbanken Tjejguiden, gratis illustrationer med mera. 

▶ Synlighet genom Kontakta jour-sidan 
Syns med era kontaktuppgifter, jourtider och en beskrivning om er jour på Tjejjouren.se. 

▶ Egen frågelåda 
Frågelådan skickar svar till mail eller publicerar svar på er hemsida. Frågelådsformuläret 

går att använda med en extern hemsida om ni vill det. 

▶ Möjlighet att vara med i gemensamma frågelådans svarsgrupp 
Nya jourer släpps in en gång per år i mån om plats eller när en jour avslutar sitt uppdrag i 

förtid. Är ni intresserade? Kontakta den bemötandeansvariga! 

▶ Egen chatt 
Med er chatt kan ni chatta med stödsökande och andra inom er jour. Ett statistikverktyg 

för chattsamtal ingår och chatten går att använda med en extern hemsida.  

▶ Ett eget intranät – och ett för rörelsen 
På er jours egna intranät kan ni föra diskussioner och samla information är viktig för just 

ert jourarbete. På det gemensamma intranätet kan alla jourer mötas, diskutera och byta 

erfarenheter, tankar och material. 

▶ Gratis affischer, foldrar och visitkort hemskickat 
Rekrytera fler med våra Engagera dig-affischer eller dela ut Tjejjouren.se-foldrar i skolor. 
 

▶ Metodmaterial att ladda hem via intranätet 
Intranätet har massor av metodmaterial, bemötandetips och jourkunskap att ladda ner. 
 

▶ Syns på Tjejjouren.se:s startsida 
Era kalenderhändelser syns automatiskt på Tjejjouren.se:s startsida och vi lyfter gärna vad 
ni än vill puffa för genom artiklar och intervjuer på sajten eller puffar på Facebook. 
 

▶ Bolla svåra frågor och få hjälp och support  
Du kan alltid maila om du funderar på något, det är därför vi är här. Det spelar ingen roll 

om det är för att du vill ha hjälp med chatten, om du behöver bolla något kring bemötande, 

vill ha tips kring att marknadsföra jouren eller har en smart idé du vill att Tjejjouren.se ska 

genomföra. Vi blir glada när ni hör av er, vad det än handlar om! 

 

  



 

HUR GÅR VI MED? 

För att vara med i Tjejjouren.se-samarbetet behöver din jour vara antingen en tjej-, trans- eller 
ungdomsjour och uppfylla två krav: 

1. Ni måste vara medlem i Roks eller Unizon 
2. Ni måste godkänna och arbeta efter Tjejjouren.se:s policy och värdegrund 

Vill din tjej-, trans- eller ungdomsjour läsa Tjejjouren.se:s värdegrund och policy, eller har ni 

andra frågor? Hör av er till Tjejjouren.se:s webbredaktör! 

 

 

KONTAKTA OSS SOM JOBBAR MED TJEJJOUREN.SE 

Amanda Bondesson 
Webbredaktör 

  amanda@tjejjouren.se 

  08-442 99 38 

Suada Dani 
Bemötandeansvarig  
  suada@tjejjouren.se 
 
 

KONTAKTA ROKS OCH UNIZON 

Unizon   info@unizon.se www.unizon.se 
Roks  info@roks.se www.roks.se 


