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Missa inte årets digitala Barnrättsdagar!
Över 70 föreläsningar om barnrätt  när det passar dig
Under sommaren fattades beslutet att rigga om Barnrättsdagarna 2020 till att bli
ett digitalt event. Detta medför möjligheten för dig som deltagare att få ta del av
den enorma kunskapsbank som Barnrättsdagarna innebär. Även om vi självklart
helst hade velat träffa dig i Örebro ser vi att behovet av ny energi och kunskap om
barnrättsfrågorna är större nu än någonsin. Välkommen att anmäla dig!
* Du som är anmäld kommer få personlig inloggning där du kan skräddarsy ditt eget program, ladda ner
material och ta ut egen statistik på de föreläsningar du tittat på.
* Alla föreläsningar kommer ligga kvar i tre månader så du kan ta del av allt så många gånger du vill, vid
tider som passar ditt schema.
* Plenarföreläsningarna den 23 november kommer livesändas. Det gör att du som deltagare kommer få
en känsla av att vara på plats och kan ställa frågor till föreläsarna i realtid. Plenarföreläsningarna
kommer sen att sparas i den digitala plattformen och ligga kvar så att du kan återvända eller titta vid ett
annat tillfälle.
* Du kommer ha möjlighet att ta del av hela programmet och samtliga seminarier i den digitala
plattformen. Samtliga seminarier kommer att filmas och ligga uppe på den digitala plattformen under en
tidsperiod på tre månader. Du behöver med andra ord inte längre välja bara ett seminarie per pass. Du
kan se alla om du önskar och fritt välja det som passar ditt intresseområde.
* Det kommer finnas möjlighet att chatta med föreläsare och andra deltagare för de som önskar. Det
kommer framgå i programmet vilka tider som respektive föreläsare finns tillgänglig för frågor.
* Du väljer själv hur synlig och interaktiv du vill vara i den digitala plattformen eller om du vill vara helt
anonym.
* Du kan också passa på att besöka våra utställare. De kommer finnas i den digitala plattformen med
egna rum där ni kan ta del av deras material och chatta med utställarna under utsatta tider.
Vi hoppas och tror att den nya digitala versionen av Barnrättsdagarna ska ge dig massor av ny
inspiration, kunskap och energi till att arbeta vidare med barnrättsfrågorna. Du ges också möjligheten
att vara interaktiv om du vill det.

Mer information om Barnrättsdagarna 2020
Program för Barnrättsdagarna 2020
Anmälan till Barnrättsdagarna 2020

Arbetar du med placerade barn?

Konferens om placerade barns lärande och utveckling
Den senaste tiden har frågan om placerade barn aktualiserats på flera sätt, och vi på Stiftelsen
Allmänna Barnhuset välkomnar de initiativ som tas för att placerade barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda fullt ut.
Sedan flera år tillbaka har vi drivit på i frågan om placerade barns rätt till utbildning. Ett viktigt inslag
är den arbetsmodell vi driver nationellt sedan många år, SkolFam. Vi arbetar också för att barn i
familjehem ska få samma möjligheter som andra barn att utveckla sin läslust och vilja att lära  bl.a.
genom projektet Letterbox Club Sverige.
Om du är intresserad av placerade barns särskilda förutsättningar och behov ska du
anmäla dig till konferensen  Placerade barns lärande och utveckling.
Konferensen riktar sig främst till dig som i ditt yrke möter barn som är placerade, till exempel
specialpedagog, psykolog eller socialsekreterare. Konferensen vänder sig också till dig som är
beslutsfattare.
Konferensen sänds live den 23 oktober, men innehållet finns tillgängligt i tio dagar efteråt så att
du kan ta del av det när det passar ditt schema.

Program  Placerade barns lärande och utveckling (SkolFamkonferensen 2020)
Anmäl dig till konferensen

Övriga tips på temat:
Webbinarium om Placerade barns rätt till en god utbildning
Socialutskottets öppna utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga

Utbildning i BRAsamtal (Barns rätt som anhöriga)
Lediga platser till vårens utbildning!
BRAsamtal är utformade för att stödja personal inom kommuner,
landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de
uppmärksammar anhöriga barns rättigheter. Syftet är att öka barnets
delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd
som barnet efterfrågar. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets
utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.
Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso och sjukvårdslagen,
socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. BRAsamtal är
en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att informera
föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Målgrupp
är barn i åldrarna 718 som har en förälder eller annan vuxen som de bor
tillsammans med som har:
* missbruks eller spelproblem
* psykisk sjukdom
* psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
* en allvarlig fysisk sjukdom/skada
* avlidit
Mer information om BRA och utbildningen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod och
kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och fokuserar på att öka
kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och
praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt,
anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.
Följ oss i sociala medier

Ansvarig utgivare: Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
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