Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

2020  året då inget blev som vanligt och vi lärt oss
mer än vanligt
Den 1 januari 2020 trädde barnkonventionen i kraft som svensk lag och i juni kom
barnrättskommitténs lista över frågor till Sverige gällande implementeringen av den samma. Den 16
mars stängde vi ner kontoret pga den rådande pandemin. För oss på Stiftelsen Allmänna Barnhuset har
2020 inneburit arbete på distans och mängder med möten online. Vi har haft inställda eller
framflyttade utbildningar och konferenser men framförallt har vi riggat om till att ses online istället.
Omställningen har inneburit att fler har kunnat ta del av vårt kunskapsspridande uppdrag. Aldrig förr
har så många deltagit i våra digitala konferenser och webbinarier, laddat ner rapporter och delat med
sig av den samlade kunskapen i sociala medier.
I detta brev lyfter vi lite från det gånga året och en blänkare som kommer äga rum på andra sidan
årsskiftet. Bland annat Letterbox Club Sverige som syftar till att öka nyfikenheten till att läsa och
räkna hos barn i utsatta livssituationer. De 8 öppna webbinarier som vi genomfört under 2020 och
ett kommande i januari 2021. För dig som vill lära mer om vad som händer på barnrättsfronten tipsar
vi om Barnrättsdagarna som har mycket att erbjuda vad det gäller kunskap och inspiration.
Under 2020 har vi även tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och
förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland tagit fram och översatt informationsfilmen Det är mitt liv 
om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv. Filmen finns tillgänglig på 11 olika språk .
Året är inte riktigt slut än och det mesta som vi gjort under året finns kvar för den som ännu inte hunnit
ta del av årets alla webbinarier och konferenser. På vår webbplats finns allt samlat. Nu ser vi fram emot
ett 2021 och hoppas på att få ta del av många spännande utvecklingsprojekt, möten, kunskapsutbyten
och nätverkande, förhoppningsvis både fysiska möten och online, för att föra barnets rättigheter
framåt ännu några steg.
Med önskan om en trygg och god jul och ett gott nytt år!
Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kommande webbinarium:

Vikten av ett tidigt välkomnande in i
räknandet och böckernas magiska
värld!
Webbinariet kommer att lyfta olika perspektiv kring läsfrämjande
och att öka barnets nyfikenheten till lärande med fokus på barn i
socialt utsatta livssituationer.
• Vad säger forskningen om läsvanor hos barn och hur påverkar
det framtida livschanser?

• Hur kan lärandet påverkas av relationen mellan
familjehemsföräldrar och barn?
• Vad behöver familjehemmen för stöd?

Vi lanserar även en ny publikation om hur insatsen Letterbox Club utvecklats i Sverige samt får ta del av
hur insatsen fungerat i Göteborgs kommun.
Webbinariet livesänds den 19 januari 2021 kl.10:4512:00
Webbinariet är gratis men anmälan krävs
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till webbinariet
Vid frågor kring material och utbildningar kan du kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se

Ta del av våra kunskapsgivande
webbinarier!
Genom att arrangera webbinarier vill vi erbjuda en möjlighet att
fylla på med kunskap, samtidigt som du kan följa alla riktlinjer och
hålla distans. Samtliga webbinarier är kostnadsfria och fria att dela,
om inget annat anges.
Här kan du se de webbinarier som vi sänt hittills
Vid frågor kring material och utbildningar kan du kontakta oss via
info@allmannabarnhuset.se

Anmälan öppen till Letterbox Club
Sverige
Letterbox Club är en konkret insats som riktar sig till
barn 6–11 år, som bor i familjehem, lever i familjer med
långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.
”Fantastisk möjlighet
som har gjort/gör det
möjligt för mig att vara
ett pedagogiskt och

Insatsens syfte är att öka barnens nyfikenhet och intresse för att
läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för barnen! Barnen
som deltar får ett paket per månad under sex månader (maj
oktober) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial. Letterbox Club

lärande element som
komplement till skolan.

har i tidigare omgångar uppskattats av både barn och vuxna, enligt
utvärderingar där 90 % av föräldrar/familjehemsföräldrar svarat

Barn som inte har
synliga svårigheter får

att de är positiva till barnets deltagande.

inte alltid det stöd de
behöver.”
 Familjehemsförälder i
utvärdering

Anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige är öppen fram
till den 19 februari 2021.
Anmälan till Letterbox Club Sverige

Informationsfilmen

DET ÄR MITT LIV  om våld mot
barn som inte får bestämma
över sitt eget liv
Tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid
Länsstyrelsen Östergötland har vi tagit fram informationsfilmen DET ÄR MITT LIV  om våld mot
barn som inte får bestämma över sitt eget liv.
Filmen tar upp de rättigheter man har som ung i Sverige och vart man kan vända sig om dessa
rättigheter kränks. Filmen riktar sig till målgruppen asylsökande barn och unga, inklusive
ensamkommande barn och får gärna användas i utbildnings och informationssyfte. Den kan även
användas av yrkesverksamma i kontakten med målgruppen.
Filmen finns på följande språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska,

sorani, lätt svenska och tigrinja.
Filmerna går att hitta på vår YouTubekanal, där filmerna ligger samlade i en spellista och på
webbplatsen Dags att prata om våld mot barn.
Till spellistan på YouTube

Till dagsattprataom.se

Är du inte redan anmäld till Barnrättsdagarnas
kunskapsbank så är det ännu inte försent
Missa inte 2020 års största digitala mötesplats för barnrättsfrågor! Du får tillgång till
drygt 80 olika föreläsningar som du kan ta del av i egen takt även efter konferensen.
Vi hoppas och tror att den nya, digitala versionen av Barnrättsdagarna ska ge massor av ny
inspiration, kunskap och energi till att arbeta vidare med barnrättsfrågorna.
Kunskapsbanken i den digitala plattformen håller öppen till den 22 februari 2021
Anmälan till Barnrättsdagarna
Barnrättsdagarna arrangeras av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset

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
Klicka här för att avregistrera din adress

