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Följ oss i sociala medier

Tack till dig som följt oss under 2021!

Julledigheten närmar sig för många, och vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser tillbaka i backspegeln

för det här året. Trots en del fortsatta restriktioner under 2021 kan vi med glädje konstatera ett

rekordantal bland yrkesverksamma som kunnat delta i våra utbildningar både fysiskt och digitalt för

att utveckla sina kompetenser, exempelvis arbetsmodellerna Efter barnförhöret och BRAsamtal som

ger stöd till barn som är anhöriga.

Som en fin avslutning på året beviljades stiftelsen medel från regeringen för att göra en stor

informationssatsning, där vi skickar ut paket till alla Sveriges kommuner med insatser för barn i

samhällets vård. I samma veva har vi även hunnit lansera en ny rapport, I föräldrars ställe, som ger en

grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över

ansvaret och hur samhället kan bli bättre på att fånga upp och ge rätt stöd till dessa barn.

En annan stor nyhet är att vi öppnar för att ta emot ansökningar om att hålla seminarium på

Barnrättsdagarna 2022. Anmälan till konferensen öppnar i januari, så håll utkik efter julledigheten!

Läs mer om detta längre ned i nyhetsbrevet.

Vi sänder också ett stort tack till vår styrelse som de senaste fyra åren har utvecklat vår

verksamhet. Två ledamöter avtackas i detta nyhetsbrev!

Ps. Missa inte att vi har två lediga tjänster just nu, om du är intresserad av att bli en del av vårt team

på Stiftelsen Allmänna Barnhuset! Läs mer längre ned i detta nyhetsbrev.

Med önskan om en God Jul & ett Gott Nytt År!

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi skickar 900 superviktiga paket till superviktiga
personer!

Vi tycker det är dags att lyfta blicken från

utmaningar och svårigheter och börja prata

om möjligheter och insatser som fungerar.

Därför skickar vi på Stiftelsen Allmänna

Barnhuset med stöd av regeringsmedel, iväg

900 verktygslådor fyllda med insatser till

beslutsfattare i alla kommuner i Sverige, för

att stärka barn som är eller blir placerade i

familjehem.

Med hjälp av insatserna får barnet stöd att

klara sin skolgång och risken för utanförskap

minskas.

Läs mer om projektet och innehållet i lådan på

vår webbplats!

Ny rapport: I föräldrars ställe  om
föutsättningar och insatser för barn i
samhällsvård

Vem litar barn i samhällsvård på? Hur vanligt är det att

dessa barn har utsatts för övergrepp? Hur skulle deras hälsa

kunna bli bättre? Hur lyckas de i skolan? Vad finns det för

sätt att stärka skolresultaten?

Nästan vart tjugonde barn bor någon gång under sin uppväxt i

familjehem, behandlingshem, stödboende eller på statens

ungdomshem. Det är barn och unga som växer upp med mycket högre

risker för ohälsa och sämre skolresultat än andra och går ut i vuxenlivet

med sämre förutsättningar för arbete, hälsa och fortsatt utveckling.

Rapporten ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar

utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg

och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som

möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat

sätt har ett intresse för området.

Syftet med den här populärvetenskapliga rapporten är att bidra till ett

samhälle som åtminstone förstår en del av vad som ligger bakom

svårigheterna och problemen och vad som skulle göra samhället till en

bättre förälder – i föräldrars ställe.

Rapporten är skriven av Rikard Tordön och baseras till största delen på

hans doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020.

Vill du föreläsa, hålla en workshop eller en kortare pitch
på Barnrättsdagarna 2022?

Tema 2022: Varje barns rätt till utbildning och information  ur ett folkhälsoperspektiv

Den 2425 maj 2022 är det dags för nästa Barnrättsdagarna i Karlstad. Inför Barnrättsdagarna 2022 tar

vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar, workshops eller en kortare pitch

med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela

med dig av eller skapa diskussion kring?

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information

samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och

vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig

och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet,

från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder,

verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna

röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 januari 2022.

Anmälan till Barnrättsdagarna för konferensdeltagare öppnar i januari 2022.

Ett stort tack till vår styrelse 20182021
Vi vill rikta ett stort tack till den nuvarande styrelsen som under de fyra senaste åren drivit utvecklingen

av stiftelsens verksamhet framåt med stort engagemang. Vi passar också på att lyfta våra två avgående

styrelseledamöter lite extra här i nyhetsbrevet, och låter dem få säga några ord om sitt uppdrag i

styrelsen och vad de har för förhoppningar om den fortsatta utvecklingen.

Marie Sallnäs
Professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms

universitet

 Det har varit väldigt roligt och givande att sitta i stiftelsens styrelse

och jag är övertygad om att verksamheten kommer att spela en viktig

roll framåt. Man kan agera imponerande snabbfotat t ex när det gäller

utvecklingsarbete. Samtidigt stödjer man praktiknära forskning för att

i ett lite längre tidsperspektiv bidra med kunskap om hur utsatta barns

situation kan förbättras. Barnrättsfrågor och samhällets insatser för

utsatta barn diskuteras allt mer  ibland i ett högt tonläge  och då är en

verksamhet som den vid stiftelsen av central och sannolikt också

ökande betydelse. Jag är mycket glad över att som styrelseledamot ha

fått följa stiftelsen arbete på nära håll under ett antal år. Nu övergår

jag till att ta del av allt det intressanta som händer via andra kanaler.

Lars Svedberg
Seniorprofessor vid centrum för civilsamhällesforskning,

Ersta Sköndal Bräcke högskola

 Det har varit en uppfordrande och glädjerik uppgift att sitta i

Allmänna Barnhusets styrelse. Ett mycket viktigt skäl är att de

underlag vi i styrelsen fått från personal och ledning genomgående

varit av mycket hög kvalité. Till detta har vi fått presenterat en ständig

ström av projekt, utbildningar och aktiviteter av olika slag. Ibland har

man som styrelseledamot frågat sig hur det egentligen gått till att man

med så pass begränsade resurser fått så mycket gjort. Dessutom synes

det mesta har varit mycket väl genomarbetat. Det har också blivit

alltmer uppenbart under pandemin att stiftelsen haft en förmåga att

vara lättfotad och skickligt ställt om utan att förlora fokus. Dessutom

tror jag att eventuella kantigheter i mötena mellan anställda och

styrelse slipats ner under de senaste åren genom ett målmedvetet

arbete från stiftelsens ordförande i samspel med Allmänna Barnhusets

generalsekreterare. Jag är tacksam för att ha fått varit med under

några mycket dynamiska verksamhetsår.

”Vårt barn blev

överlycklig varje gång

ett paket kom. Han

räknade ut när

ungefär paket skulle

komma. Lite grand av

födelsedagskänsla

faktiskt.”

– Förälder i

utvärdering 2020

Anmälan till Letterbox Club 2022

Anmäl barn i er kommun till nästa omgång av Letterbox Club Sverige

2022! Det 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. Sedan 2021 finns även några anpassade paket att välja

på för barn med somaliska/arabiska som modersmål och som är nya i

svenska språket, samt paket för barn med lässvårigheter.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva

och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får

ett paket per månad under sex månader (majoktober) fyllt med

böcker, spel och skrivmaterial.

Under 2021 deltog 830 barn från 37 kommuner – ännu ett rekordår för

Letterbox Club! Förberedelserna är igång för nästa års omgång, som

startar i maj 2022. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra

till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats högt av tidigare

deltagare.

På vår webbplats kan du läsa mer om Letterbox Club vad gäller

kostnader, hur du anmäler barn, vad som är viktigt att tänka på och hur

det fungerar rent praktiskt.

Anmälan är öppen till och med den 14 januari 2022. Vi hoppas att er

kommun vill delta!

Lediga tjänster!
Just nu finns det två lediga tjänster att söka hos oss. En som vikarierande nationell samordnare för

Skolfam och en tillsvidareanställning som kontors och utbildningsadministratör.

Sök via vår webbplats, eller tipsa ditt nätverk!

Läs mer om tjänsterna på vår webbplats!

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

http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030012&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030023&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030034&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030045&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030056&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030067&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?MId=700103&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information

samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och

vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig

och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet,

från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder,

verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna

röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 januari 2022.

Anmälan till Barnrättsdagarna för konferensdeltagare öppnar i januari 2022.

Ett stort tack till vår styrelse 20182021
Vi vill rikta ett stort tack till den nuvarande styrelsen som under de fyra senaste åren drivit utvecklingen

av stiftelsens verksamhet framåt med stort engagemang. Vi passar också på att lyfta våra två avgående

styrelseledamöter lite extra här i nyhetsbrevet, och låter dem få säga några ord om sitt uppdrag i

styrelsen och vad de har för förhoppningar om den fortsatta utvecklingen.

Marie Sallnäs
Professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms

universitet

 Det har varit väldigt roligt och givande att sitta i stiftelsens styrelse

och jag är övertygad om att verksamheten kommer att spela en viktig

roll framåt. Man kan agera imponerande snabbfotat t ex när det gäller

utvecklingsarbete. Samtidigt stödjer man praktiknära forskning för att

i ett lite längre tidsperspektiv bidra med kunskap om hur utsatta barns

situation kan förbättras. Barnrättsfrågor och samhällets insatser för

utsatta barn diskuteras allt mer  ibland i ett högt tonläge  och då är en

verksamhet som den vid stiftelsen av central och sannolikt också

ökande betydelse. Jag är mycket glad över att som styrelseledamot ha

fått följa stiftelsen arbete på nära håll under ett antal år. Nu övergår

jag till att ta del av allt det intressanta som händer via andra kanaler.

Lars Svedberg
Seniorprofessor vid centrum för civilsamhällesforskning,

Ersta Sköndal Bräcke högskola

 Det har varit en uppfordrande och glädjerik uppgift att sitta i

Allmänna Barnhusets styrelse. Ett mycket viktigt skäl är att de

underlag vi i styrelsen fått från personal och ledning genomgående

varit av mycket hög kvalité. Till detta har vi fått presenterat en ständig

ström av projekt, utbildningar och aktiviteter av olika slag. Ibland har

man som styrelseledamot frågat sig hur det egentligen gått till att man

med så pass begränsade resurser fått så mycket gjort. Dessutom synes

det mesta har varit mycket väl genomarbetat. Det har också blivit

alltmer uppenbart under pandemin att stiftelsen haft en förmåga att

vara lättfotad och skickligt ställt om utan att förlora fokus. Dessutom

tror jag att eventuella kantigheter i mötena mellan anställda och

styrelse slipats ner under de senaste åren genom ett målmedvetet

arbete från stiftelsens ordförande i samspel med Allmänna Barnhusets

generalsekreterare. Jag är tacksam för att ha fått varit med under

några mycket dynamiska verksamhetsår.

”Vårt barn blev

överlycklig varje gång

ett paket kom. Han

räknade ut när

ungefär paket skulle

komma. Lite grand av

födelsedagskänsla

faktiskt.”

– Förälder i

utvärdering 2020

Anmälan till Letterbox Club 2022

Anmäl barn i er kommun till nästa omgång av Letterbox Club Sverige

2022! Det 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. Sedan 2021 finns även några anpassade paket att välja

på för barn med somaliska/arabiska som modersmål och som är nya i

svenska språket, samt paket för barn med lässvårigheter.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva

och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får

ett paket per månad under sex månader (majoktober) fyllt med

böcker, spel och skrivmaterial.

Under 2021 deltog 830 barn från 37 kommuner – ännu ett rekordår för

Letterbox Club! Förberedelserna är igång för nästa års omgång, som

startar i maj 2022. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra

till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats högt av tidigare

deltagare.

På vår webbplats kan du läsa mer om Letterbox Club vad gäller

kostnader, hur du anmäler barn, vad som är viktigt att tänka på och hur

det fungerar rent praktiskt.

Anmälan är öppen till och med den 14 januari 2022. Vi hoppas att er

kommun vill delta!

Lediga tjänster!
Just nu finns det två lediga tjänster att söka hos oss. En som vikarierande nationell samordnare för

Skolfam och en tillsvidareanställning som kontors och utbildningsadministratör.

Sök via vår webbplats, eller tipsa ditt nätverk!

Läs mer om tjänsterna på vår webbplats!

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

http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030078&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030089&TId=1


Läs mer om utskicket av verktygslådan

Ladda ned rapporten gratis på vår webbplats

Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2022

Anmälan till Letterbox Club Sverige 2022

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Följ oss i sociala medier

Tack till dig som följt oss under 2021!

Julledigheten närmar sig för många, och vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser tillbaka i backspegeln

för det här året. Trots en del fortsatta restriktioner under 2021 kan vi med glädje konstatera ett

rekordantal bland yrkesverksamma som kunnat delta i våra utbildningar både fysiskt och digitalt för

att utveckla sina kompetenser, exempelvis arbetsmodellerna Efter barnförhöret och BRAsamtal som

ger stöd till barn som är anhöriga.

Som en fin avslutning på året beviljades stiftelsen medel från regeringen för att göra en stor

informationssatsning, där vi skickar ut paket till alla Sveriges kommuner med insatser för barn i

samhällets vård. I samma veva har vi även hunnit lansera en ny rapport, I föräldrars ställe, som ger en

grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över

ansvaret och hur samhället kan bli bättre på att fånga upp och ge rätt stöd till dessa barn.

En annan stor nyhet är att vi öppnar för att ta emot ansökningar om att hålla seminarium på

Barnrättsdagarna 2022. Anmälan till konferensen öppnar i januari, så håll utkik efter julledigheten!

Läs mer om detta längre ned i nyhetsbrevet.

Vi sänder också ett stort tack till vår styrelse som de senaste fyra åren har utvecklat vår

verksamhet. Två ledamöter avtackas i detta nyhetsbrev!

Ps. Missa inte att vi har två lediga tjänster just nu, om du är intresserad av att bli en del av vårt team

på Stiftelsen Allmänna Barnhuset! Läs mer längre ned i detta nyhetsbrev.

Med önskan om en God Jul & ett Gott Nytt År!

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi skickar 900 superviktiga paket till superviktiga
personer!

Vi tycker det är dags att lyfta blicken från

utmaningar och svårigheter och börja prata

om möjligheter och insatser som fungerar.

Därför skickar vi på Stiftelsen Allmänna

Barnhuset med stöd av regeringsmedel, iväg

900 verktygslådor fyllda med insatser till

beslutsfattare i alla kommuner i Sverige, för

att stärka barn som är eller blir placerade i

familjehem.

Med hjälp av insatserna får barnet stöd att

klara sin skolgång och risken för utanförskap

minskas.

Läs mer om projektet och innehållet i lådan på

vår webbplats!

Ny rapport: I föräldrars ställe  om
föutsättningar och insatser för barn i
samhällsvård

Vem litar barn i samhällsvård på? Hur vanligt är det att

dessa barn har utsatts för övergrepp? Hur skulle deras hälsa

kunna bli bättre? Hur lyckas de i skolan? Vad finns det för

sätt att stärka skolresultaten?

Nästan vart tjugonde barn bor någon gång under sin uppväxt i

familjehem, behandlingshem, stödboende eller på statens

ungdomshem. Det är barn och unga som växer upp med mycket högre

risker för ohälsa och sämre skolresultat än andra och går ut i vuxenlivet

med sämre förutsättningar för arbete, hälsa och fortsatt utveckling.

Rapporten ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar

utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg

och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som

möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat

sätt har ett intresse för området.

Syftet med den här populärvetenskapliga rapporten är att bidra till ett

samhälle som åtminstone förstår en del av vad som ligger bakom

svårigheterna och problemen och vad som skulle göra samhället till en

bättre förälder – i föräldrars ställe.

Rapporten är skriven av Rikard Tordön och baseras till största delen på

hans doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020.

Vill du föreläsa, hålla en workshop eller en kortare pitch
på Barnrättsdagarna 2022?

Tema 2022: Varje barns rätt till utbildning och information  ur ett folkhälsoperspektiv

Den 2425 maj 2022 är det dags för nästa Barnrättsdagarna i Karlstad. Inför Barnrättsdagarna 2022 tar

vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar, workshops eller en kortare pitch

med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela

med dig av eller skapa diskussion kring?

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information

samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och

vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig

och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet,

från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder,

verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna

röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 januari 2022.

Anmälan till Barnrättsdagarna för konferensdeltagare öppnar i januari 2022.
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Vi vill rikta ett stort tack till den nuvarande styrelsen som under de fyra senaste åren drivit utvecklingen
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styrelseledamöter lite extra här i nyhetsbrevet, och låter dem få säga några ord om sitt uppdrag i

styrelsen och vad de har för förhoppningar om den fortsatta utvecklingen.

Marie Sallnäs
Professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms

universitet

 Det har varit väldigt roligt och givande att sitta i stiftelsens styrelse

och jag är övertygad om att verksamheten kommer att spela en viktig

roll framåt. Man kan agera imponerande snabbfotat t ex när det gäller

utvecklingsarbete. Samtidigt stödjer man praktiknära forskning för att

i ett lite längre tidsperspektiv bidra med kunskap om hur utsatta barns

situation kan förbättras. Barnrättsfrågor och samhällets insatser för

utsatta barn diskuteras allt mer  ibland i ett högt tonläge  och då är en

verksamhet som den vid stiftelsen av central och sannolikt också

ökande betydelse. Jag är mycket glad över att som styrelseledamot ha

fått följa stiftelsen arbete på nära håll under ett antal år. Nu övergår

jag till att ta del av allt det intressanta som händer via andra kanaler.

Lars Svedberg
Seniorprofessor vid centrum för civilsamhällesforskning,

Ersta Sköndal Bräcke högskola

 Det har varit en uppfordrande och glädjerik uppgift att sitta i

Allmänna Barnhusets styrelse. Ett mycket viktigt skäl är att de

underlag vi i styrelsen fått från personal och ledning genomgående

varit av mycket hög kvalité. Till detta har vi fått presenterat en ständig

ström av projekt, utbildningar och aktiviteter av olika slag. Ibland har

man som styrelseledamot frågat sig hur det egentligen gått till att man

med så pass begränsade resurser fått så mycket gjort. Dessutom synes

det mesta har varit mycket väl genomarbetat. Det har också blivit

alltmer uppenbart under pandemin att stiftelsen haft en förmåga att

vara lättfotad och skickligt ställt om utan att förlora fokus. Dessutom

tror jag att eventuella kantigheter i mötena mellan anställda och

styrelse slipats ner under de senaste åren genom ett målmedvetet

arbete från stiftelsens ordförande i samspel med Allmänna Barnhusets

generalsekreterare. Jag är tacksam för att ha fått varit med under

några mycket dynamiska verksamhetsår.

”Vårt barn blev
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ett paket kom. Han
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Anmälan till Letterbox Club 2022

Anmäl barn i er kommun till nästa omgång av Letterbox Club Sverige

2022! Det 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. Sedan 2021 finns även några anpassade paket att välja

på för barn med somaliska/arabiska som modersmål och som är nya i

svenska språket, samt paket för barn med lässvårigheter.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva

och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får

ett paket per månad under sex månader (majoktober) fyllt med

böcker, spel och skrivmaterial.

Under 2021 deltog 830 barn från 37 kommuner – ännu ett rekordår för

Letterbox Club! Förberedelserna är igång för nästa års omgång, som

startar i maj 2022. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra

till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats högt av tidigare

deltagare.

På vår webbplats kan du läsa mer om Letterbox Club vad gäller

kostnader, hur du anmäler barn, vad som är viktigt att tänka på och hur

det fungerar rent praktiskt.

Anmälan är öppen till och med den 14 januari 2022. Vi hoppas att er

kommun vill delta!

Lediga tjänster!
Just nu finns det två lediga tjänster att söka hos oss. En som vikarierande nationell samordnare för

Skolfam och en tillsvidareanställning som kontors och utbildningsadministratör.

Sök via vår webbplats, eller tipsa ditt nätverk!

Läs mer om tjänsterna på vår webbplats!

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

http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030090&TId=1


Läs mer om utskicket av verktygslådan

Ladda ned rapporten gratis på vår webbplats

Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2022

Anmälan till Letterbox Club Sverige 2022

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Följ oss i sociala medier

Tack till dig som följt oss under 2021!

Julledigheten närmar sig för många, och vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser tillbaka i backspegeln

för det här året. Trots en del fortsatta restriktioner under 2021 kan vi med glädje konstatera ett

rekordantal bland yrkesverksamma som kunnat delta i våra utbildningar både fysiskt och digitalt för

att utveckla sina kompetenser, exempelvis arbetsmodellerna Efter barnförhöret och BRAsamtal som

ger stöd till barn som är anhöriga.

Som en fin avslutning på året beviljades stiftelsen medel från regeringen för att göra en stor

informationssatsning, där vi skickar ut paket till alla Sveriges kommuner med insatser för barn i

samhällets vård. I samma veva har vi även hunnit lansera en ny rapport, I föräldrars ställe, som ger en

grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över

ansvaret och hur samhället kan bli bättre på att fånga upp och ge rätt stöd till dessa barn.

En annan stor nyhet är att vi öppnar för att ta emot ansökningar om att hålla seminarium på

Barnrättsdagarna 2022. Anmälan till konferensen öppnar i januari, så håll utkik efter julledigheten!

Läs mer om detta längre ned i nyhetsbrevet.

Vi sänder också ett stort tack till vår styrelse som de senaste fyra åren har utvecklat vår

verksamhet. Två ledamöter avtackas i detta nyhetsbrev!

Ps. Missa inte att vi har två lediga tjänster just nu, om du är intresserad av att bli en del av vårt team

på Stiftelsen Allmänna Barnhuset! Läs mer längre ned i detta nyhetsbrev.

Med önskan om en God Jul & ett Gott Nytt År!

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi skickar 900 superviktiga paket till superviktiga
personer!

Vi tycker det är dags att lyfta blicken från

utmaningar och svårigheter och börja prata

om möjligheter och insatser som fungerar.

Därför skickar vi på Stiftelsen Allmänna

Barnhuset med stöd av regeringsmedel, iväg

900 verktygslådor fyllda med insatser till

beslutsfattare i alla kommuner i Sverige, för

att stärka barn som är eller blir placerade i

familjehem.

Med hjälp av insatserna får barnet stöd att

klara sin skolgång och risken för utanförskap

minskas.

Läs mer om projektet och innehållet i lådan på

vår webbplats!

Ny rapport: I föräldrars ställe  om
föutsättningar och insatser för barn i
samhällsvård

Vem litar barn i samhällsvård på? Hur vanligt är det att

dessa barn har utsatts för övergrepp? Hur skulle deras hälsa

kunna bli bättre? Hur lyckas de i skolan? Vad finns det för

sätt att stärka skolresultaten?

Nästan vart tjugonde barn bor någon gång under sin uppväxt i

familjehem, behandlingshem, stödboende eller på statens

ungdomshem. Det är barn och unga som växer upp med mycket högre

risker för ohälsa och sämre skolresultat än andra och går ut i vuxenlivet

med sämre förutsättningar för arbete, hälsa och fortsatt utveckling.

Rapporten ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar

utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg

och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som

möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat

sätt har ett intresse för området.

Syftet med den här populärvetenskapliga rapporten är att bidra till ett

samhälle som åtminstone förstår en del av vad som ligger bakom

svårigheterna och problemen och vad som skulle göra samhället till en

bättre förälder – i föräldrars ställe.

Rapporten är skriven av Rikard Tordön och baseras till största delen på

hans doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020.

Vill du föreläsa, hålla en workshop eller en kortare pitch
på Barnrättsdagarna 2022?

Tema 2022: Varje barns rätt till utbildning och information  ur ett folkhälsoperspektiv

Den 2425 maj 2022 är det dags för nästa Barnrättsdagarna i Karlstad. Inför Barnrättsdagarna 2022 tar

vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar, workshops eller en kortare pitch

med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela

med dig av eller skapa diskussion kring?

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information

samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och

vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig

och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet,

från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder,

verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna

röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 januari 2022.

Anmälan till Barnrättsdagarna för konferensdeltagare öppnar i januari 2022.

Ett stort tack till vår styrelse 20182021
Vi vill rikta ett stort tack till den nuvarande styrelsen som under de fyra senaste åren drivit utvecklingen

av stiftelsens verksamhet framåt med stort engagemang. Vi passar också på att lyfta våra två avgående

styrelseledamöter lite extra här i nyhetsbrevet, och låter dem få säga några ord om sitt uppdrag i

styrelsen och vad de har för förhoppningar om den fortsatta utvecklingen.

Marie Sallnäs
Professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms

universitet

 Det har varit väldigt roligt och givande att sitta i stiftelsens styrelse

och jag är övertygad om att verksamheten kommer att spela en viktig

roll framåt. Man kan agera imponerande snabbfotat t ex när det gäller

utvecklingsarbete. Samtidigt stödjer man praktiknära forskning för att

i ett lite längre tidsperspektiv bidra med kunskap om hur utsatta barns

situation kan förbättras. Barnrättsfrågor och samhällets insatser för

utsatta barn diskuteras allt mer  ibland i ett högt tonläge  och då är en

verksamhet som den vid stiftelsen av central och sannolikt också

ökande betydelse. Jag är mycket glad över att som styrelseledamot ha

fått följa stiftelsen arbete på nära håll under ett antal år. Nu övergår

jag till att ta del av allt det intressanta som händer via andra kanaler.

Lars Svedberg
Seniorprofessor vid centrum för civilsamhällesforskning,

Ersta Sköndal Bräcke högskola

 Det har varit en uppfordrande och glädjerik uppgift att sitta i

Allmänna Barnhusets styrelse. Ett mycket viktigt skäl är att de

underlag vi i styrelsen fått från personal och ledning genomgående

varit av mycket hög kvalité. Till detta har vi fått presenterat en ständig

ström av projekt, utbildningar och aktiviteter av olika slag. Ibland har

man som styrelseledamot frågat sig hur det egentligen gått till att man

med så pass begränsade resurser fått så mycket gjort. Dessutom synes

det mesta har varit mycket väl genomarbetat. Det har också blivit

alltmer uppenbart under pandemin att stiftelsen haft en förmåga att

vara lättfotad och skickligt ställt om utan att förlora fokus. Dessutom

tror jag att eventuella kantigheter i mötena mellan anställda och

styrelse slipats ner under de senaste åren genom ett målmedvetet

arbete från stiftelsens ordförande i samspel med Allmänna Barnhusets

generalsekreterare. Jag är tacksam för att ha fått varit med under

några mycket dynamiska verksamhetsår.

”Vårt barn blev

överlycklig varje gång

ett paket kom. Han

räknade ut när

ungefär paket skulle

komma. Lite grand av

födelsedagskänsla

faktiskt.”

– Förälder i

utvärdering 2020

Anmälan till Letterbox Club 2022

Anmäl barn i er kommun till nästa omgång av Letterbox Club Sverige

2022! Det 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. Sedan 2021 finns även några anpassade paket att välja

på för barn med somaliska/arabiska som modersmål och som är nya i

svenska språket, samt paket för barn med lässvårigheter.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva

och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får

ett paket per månad under sex månader (majoktober) fyllt med

böcker, spel och skrivmaterial.

Under 2021 deltog 830 barn från 37 kommuner – ännu ett rekordår för

Letterbox Club! Förberedelserna är igång för nästa års omgång, som

startar i maj 2022. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra

till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats högt av tidigare

deltagare.

På vår webbplats kan du läsa mer om Letterbox Club vad gäller

kostnader, hur du anmäler barn, vad som är viktigt att tänka på och hur

det fungerar rent praktiskt.

Anmälan är öppen till och med den 14 januari 2022. Vi hoppas att er

kommun vill delta!

Lediga tjänster!
Just nu finns det två lediga tjänster att söka hos oss. En som vikarierande nationell samordnare för

Skolfam och en tillsvidareanställning som kontors och utbildningsadministratör.

Sök via vår webbplats, eller tipsa ditt nätverk!

Läs mer om tjänsterna på vår webbplats!

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

http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030102&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030113&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030124&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030135&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030146&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030157&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030168&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030179&TId=1
http://s10751t.c.plma.se/?q=007001030180&TId=1


Läs mer om utskicket av verktygslådan

Ladda ned rapporten gratis på vår webbplats

Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2022

Anmälan till Letterbox Club Sverige 2022

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Följ oss i sociala medier

Tack till dig som följt oss under 2021!

Julledigheten närmar sig för många, och vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser tillbaka i backspegeln

för det här året. Trots en del fortsatta restriktioner under 2021 kan vi med glädje konstatera ett

rekordantal bland yrkesverksamma som kunnat delta i våra utbildningar både fysiskt och digitalt för

att utveckla sina kompetenser, exempelvis arbetsmodellerna Efter barnförhöret och BRAsamtal som

ger stöd till barn som är anhöriga.

Som en fin avslutning på året beviljades stiftelsen medel från regeringen för att göra en stor

informationssatsning, där vi skickar ut paket till alla Sveriges kommuner med insatser för barn i

samhällets vård. I samma veva har vi även hunnit lansera en ny rapport, I föräldrars ställe, som ger en

grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över

ansvaret och hur samhället kan bli bättre på att fånga upp och ge rätt stöd till dessa barn.

En annan stor nyhet är att vi öppnar för att ta emot ansökningar om att hålla seminarium på

Barnrättsdagarna 2022. Anmälan till konferensen öppnar i januari, så håll utkik efter julledigheten!

Läs mer om detta längre ned i nyhetsbrevet.

Vi sänder också ett stort tack till vår styrelse som de senaste fyra åren har utvecklat vår

verksamhet. Två ledamöter avtackas i detta nyhetsbrev!

Ps. Missa inte att vi har två lediga tjänster just nu, om du är intresserad av att bli en del av vårt team

på Stiftelsen Allmänna Barnhuset! Läs mer längre ned i detta nyhetsbrev.

Med önskan om en God Jul & ett Gott Nytt År!

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi skickar 900 superviktiga paket till superviktiga
personer!

Vi tycker det är dags att lyfta blicken från

utmaningar och svårigheter och börja prata

om möjligheter och insatser som fungerar.

Därför skickar vi på Stiftelsen Allmänna

Barnhuset med stöd av regeringsmedel, iväg

900 verktygslådor fyllda med insatser till

beslutsfattare i alla kommuner i Sverige, för

att stärka barn som är eller blir placerade i

familjehem.

Med hjälp av insatserna får barnet stöd att

klara sin skolgång och risken för utanförskap

minskas.

Läs mer om projektet och innehållet i lådan på

vår webbplats!

Ny rapport: I föräldrars ställe  om
föutsättningar och insatser för barn i
samhällsvård

Vem litar barn i samhällsvård på? Hur vanligt är det att

dessa barn har utsatts för övergrepp? Hur skulle deras hälsa

kunna bli bättre? Hur lyckas de i skolan? Vad finns det för

sätt att stärka skolresultaten?

Nästan vart tjugonde barn bor någon gång under sin uppväxt i

familjehem, behandlingshem, stödboende eller på statens

ungdomshem. Det är barn och unga som växer upp med mycket högre

risker för ohälsa och sämre skolresultat än andra och går ut i vuxenlivet

med sämre förutsättningar för arbete, hälsa och fortsatt utveckling.

Rapporten ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar

utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg

och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som

möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat

sätt har ett intresse för området.

Syftet med den här populärvetenskapliga rapporten är att bidra till ett

samhälle som åtminstone förstår en del av vad som ligger bakom

svårigheterna och problemen och vad som skulle göra samhället till en

bättre förälder – i föräldrars ställe.

Rapporten är skriven av Rikard Tordön och baseras till största delen på

hans doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020.

Vill du föreläsa, hålla en workshop eller en kortare pitch
på Barnrättsdagarna 2022?

Tema 2022: Varje barns rätt till utbildning och information  ur ett folkhälsoperspektiv

Den 2425 maj 2022 är det dags för nästa Barnrättsdagarna i Karlstad. Inför Barnrättsdagarna 2022 tar

vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar, workshops eller en kortare pitch

med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela

med dig av eller skapa diskussion kring?

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information

samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och

vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig

och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet,

från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder,

verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna

röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 januari 2022.

Anmälan till Barnrättsdagarna för konferensdeltagare öppnar i januari 2022.

Ett stort tack till vår styrelse 20182021
Vi vill rikta ett stort tack till den nuvarande styrelsen som under de fyra senaste åren drivit utvecklingen

av stiftelsens verksamhet framåt med stort engagemang. Vi passar också på att lyfta våra två avgående

styrelseledamöter lite extra här i nyhetsbrevet, och låter dem få säga några ord om sitt uppdrag i

styrelsen och vad de har för förhoppningar om den fortsatta utvecklingen.

Marie Sallnäs
Professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms

universitet

 Det har varit väldigt roligt och givande att sitta i stiftelsens styrelse

och jag är övertygad om att verksamheten kommer att spela en viktig

roll framåt. Man kan agera imponerande snabbfotat t ex när det gäller

utvecklingsarbete. Samtidigt stödjer man praktiknära forskning för att

i ett lite längre tidsperspektiv bidra med kunskap om hur utsatta barns

situation kan förbättras. Barnrättsfrågor och samhällets insatser för

utsatta barn diskuteras allt mer  ibland i ett högt tonläge  och då är en

verksamhet som den vid stiftelsen av central och sannolikt också

ökande betydelse. Jag är mycket glad över att som styrelseledamot ha

fått följa stiftelsen arbete på nära håll under ett antal år. Nu övergår

jag till att ta del av allt det intressanta som händer via andra kanaler.

Lars Svedberg
Seniorprofessor vid centrum för civilsamhällesforskning,

Ersta Sköndal Bräcke högskola

 Det har varit en uppfordrande och glädjerik uppgift att sitta i

Allmänna Barnhusets styrelse. Ett mycket viktigt skäl är att de

underlag vi i styrelsen fått från personal och ledning genomgående

varit av mycket hög kvalité. Till detta har vi fått presenterat en ständig

ström av projekt, utbildningar och aktiviteter av olika slag. Ibland har

man som styrelseledamot frågat sig hur det egentligen gått till att man

med så pass begränsade resurser fått så mycket gjort. Dessutom synes

det mesta har varit mycket väl genomarbetat. Det har också blivit

alltmer uppenbart under pandemin att stiftelsen haft en förmåga att

vara lättfotad och skickligt ställt om utan att förlora fokus. Dessutom

tror jag att eventuella kantigheter i mötena mellan anställda och

styrelse slipats ner under de senaste åren genom ett målmedvetet

arbete från stiftelsens ordförande i samspel med Allmänna Barnhusets

generalsekreterare. Jag är tacksam för att ha fått varit med under

några mycket dynamiska verksamhetsår.

”Vårt barn blev

överlycklig varje gång

ett paket kom. Han

räknade ut när

ungefär paket skulle

komma. Lite grand av

födelsedagskänsla

faktiskt.”

– Förälder i

utvärdering 2020

Anmälan till Letterbox Club 2022

Anmäl barn i er kommun till nästa omgång av Letterbox Club Sverige

2022! Det 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. Sedan 2021 finns även några anpassade paket att välja

på för barn med somaliska/arabiska som modersmål och som är nya i

svenska språket, samt paket för barn med lässvårigheter.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva

och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får

ett paket per månad under sex månader (majoktober) fyllt med

böcker, spel och skrivmaterial.

Under 2021 deltog 830 barn från 37 kommuner – ännu ett rekordår för

Letterbox Club! Förberedelserna är igång för nästa års omgång, som

startar i maj 2022. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra

till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats högt av tidigare

deltagare.

På vår webbplats kan du läsa mer om Letterbox Club vad gäller

kostnader, hur du anmäler barn, vad som är viktigt att tänka på och hur

det fungerar rent praktiskt.

Anmälan är öppen till och med den 14 januari 2022. Vi hoppas att er

kommun vill delta!

Lediga tjänster!
Just nu finns det två lediga tjänster att söka hos oss. En som vikarierande nationell samordnare för

Skolfam och en tillsvidareanställning som kontors och utbildningsadministratör.

Sök via vår webbplats, eller tipsa ditt nätverk!

Läs mer om tjänsterna på vår webbplats!

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


