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Barnrättstorget
2014
- en samlad plats för
barnrättsfrågorna i
Almedalen

Barnhuset och
barnrättsfrågorna
tar plats i
Almedalen
Vi vill skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning,
erfarenhetsutbyte och bidra till att utveckla
barnrättsområdet. Under Almedalsveckan kan du
diskutera, lyssna och delta i seminarier om barn- och
ungdomsfrågor på Barnrättstorget.

Barnhuset håller tre seminarier på
Barnrättstorget
1. BRA samtal - ett konkret verktyg för att föra
samtal med föräldrar och barn om deras
rättigheter
Hur kan samtal föras med barnets rättigheter som
utgångspunkt? Det gäller barns rätt till delaktighet: Att få
information, råd, stöd och möjlighet att uttrycka sina
åsikter och bli lyssnad på när en förälder är sjuk,
missbrukar eller dör. Hur kan personal i barnets närhet
arbeta för detta?
Medverkande: Åsa Lundström Mattsson, handläggare,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. C ecilia Sjölander, chef,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Titti Schönbeck, utbildare
och Olivia Trygg, generalsekreterare, Trygga Barnen.
Tid: 30 juni kl. 12:45-13:45
Läs mer

2. Barns rätt till delaktighet i den sociala
barnavården – hur svårt kan det vá?
Enligt lag och barnkonventionens artikel 12 ska
socialtjänsten garantera barn och ungdomar delaktighet
och inflytande. På seminariet diskuteras hur kommuner
kan skapa en tillgänglig socialtjänst och ta tillvara
barnens erfarenheter och synpunkter för att utveckla och
öka kvalitén i socialtjänsten.

Barnrättstorget är en plats
för kunskapsspridning och
kunskapsutbyte om
barnrättsfrågor i
Almedalen. Barnrättstorget
ska bidra till att belysa
barnrättsfrågor ur olika
perspektiv. Genom att samla
myndigheter och andra
viktiga aktörer på samma
plats får du som besökare
lättare att hitta
barnrättsfrågorna i
Almedalen.
Barnrättstorget är öppet för
alla mellan den 30 juni och
4 juli. Bakom
Barnrättstorget står
Barnombudsmannen,
Barnrättsakademin vid
Örebro universitet och
Stiftelsen Allmänna
Barnhuset.
Barnrättstorget kommer att
finnas på Gotlands
konstmuseum på S:t
Hansgatan 21. Uppemot
sex seminarier per dag
kommer att hållas 8:1516:45, måndag till fredag.
Information om seminarierna
finns på Almedalsveckans
hemsida, under
Barnrättstorget.
Här kan du ta del av hela
programmet

Följ Barnhuset på
Twitter och Facebook

öka kvalitén i socialtjänsten.
Medverkande: Anne-Marie Larsson, handläggare,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, C ecilia Sjölander, chef,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sandra Patel Seropian,
chef för påverkansarbete, Maskrosbarn, Viktoria Skoog,
fildr i socialt arbete, FoU Västernorrland och Nina
Schmidt, socialsekreterare, Timrå kommun.
Tid: 1 juli kl. 12:45-13:45
Läs mer

3. Alla barn har rätt till utbildning. Får
familjehemsplacerade samma möjligheter som
andra barn?
Familjehemsplacerade barn löper en förhöjd risk att inte
lyckas i skolan och att utveckla allvarliga psykosociala
problem. Goda resultat i skolan är den enskilt viktigaste
skyddsfaktorn mot en negativ utveckling. På seminariet
presenterar vi en modell för hur vi kan stärka dessa
barns skolresultat.

Följ
Barnrättstorget
på Twitter:
@barntorg
#barntorg

Medverkande: Rikard Tordön, nationell samordnare
Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, C ecilia
Sjölander, chef, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Ulla
Axelsson, specialpedagog, Skolfam Norrköping och
Evelyn Eriksson, fd Skolfam elev.
Tid: 2 juli kl. 15:45-16:45
Läs mer

Vi ses i Almedalen!
Hälsningar,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ansvarig utgivare: C ecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Vill du inte ha nyhetsbrev k lick a här så avregistererar vi dig.

