Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Följ oss i sociala medier

Utbildning och information i fokus när vi går in i det nya året!
Vi hoppas att du haft en lugn och skön ledighet och att du, precis som vi, känner dig redo för ett nytt år
med massor av ny kunskap!
Vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset börjar året med fokus på utbildning och information, bland annat
med vår nya satsning webbinarieserien: Dags att prata om. En gång i månaden lägger vi fokus på
praktiska exempel och metoder inom något av våra temaområden. Syftet är att öka kunskapen och ge
verktyg att förverkliga barnkonventionen i praktiken. Läs mer om första avsnittet längre ned.
Vi är också glada över att meddela att anmälan till Barnrättsdagarna 2022 är öppen. Årets tema är just
rätten till utbildning och information  ur ett folkhälsoperspektiv. Ansök om att hålla seminarium eller
anmäl dig som deltagare via länken längre ned i nyhetsbrevet.
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. Den här veckan är det fortfarande möjligt för
kommuner att anmäla barn till Letterbox Club. Missa inte det!
Det och mycket annat ser vi fram emot att starta året med. Vi hoppas ni är lika laddade som vi!
God fortsättning!
Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ny webbinarieserie  Dags att prata om  för
barnkonventionen i praktiken
Fredagen den 21 januari (11:0012:00) livesänder vi första avsnittet av webbinarierserien ”Dags att prata
om”. Under en timme kommer vi samtala med Bengt Söderström, leg. psykolog och sakkunnig på
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, om ämnet  Bemötande av våldsutsatta barn  Stöd och information som
alla kan ge och vad som är lätt att glömma bort.
Webbinarierien Dags att prata om riktar sig till dig som arbetar med eller möter barn i din vardag. Varje
månad lyfter vi ett nytt ämne kopplat till något av våra temaområden: barn som anhöriga, barn i
vårdnadstvister/separationer, barn i sociala barnavården, våld och övergrepp. Fokus ligger på praktiska
exempel och metoder för att förverkliga barnkonventionen i praktiken.

Anmäl dig till webbinariet här!

Webbinarium  Insatser för att stärka barn som
är placerade i familjehem
Veckan innan jul skickade Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut drygt 900 paket till beslutsfattare i Sveriges
samtliga kommuner. Webbinariet riktar sig främst till er som vill veta mer om hur ni kan gå vidare med
att starta Skolfam och/eller Letterbox Club i er kommun.
Under webbinariet presenteras insatserna Skolfam och Letterbox Club Sverige.
Läs mer om webbinariet på vår webbplats.
Anmäl dig till webbinariet här!

Delta på Barnrättsdagarna 2022!
Anmälan för deltagare är öppen! Barnrättsdagarna 2022 kommer genomföras som en hybridkonferens
den 2425 maj i Karlstad. Du kan i år välja att delta fysiskt på plats eller digitalt. Temat för i år är Varje
barns rätt till utbildning och information – ur ett folkhälsoperspektiv
Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och
organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda
medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att
genomföra barnkonventionen.

Du som anmäler dig före den 1 mars får ett förmånligt pris – läs mer om de olika deltagaravgifterna på
Barnrättsdagarnas webbplats.
Anmäl dig till Barnrättsdagarna här!

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.

Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2022

Sista chansen  passa på att anmäla er till Letterbox Club
Missa inte att anmäla barn i din kommun 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. 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 2022) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial
Sista anmälningsdag är 14 januari så passa på att anmäla barn i din kommun idag.
Anmälan Letterbox Club

Lästips: 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.
Ladda ned rapporten gratis på vår webbplats

Ledig tjänst!
Just nu söker vi en vikarierande nationell samordnare för Skolfam!
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.
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