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Följ oss i sociala medier

Nu är det dags att hitta vägen ut ur pandemin för så
väl yrkesverksamma som barn
Varje barn som lever i en utsatt livssituation ska ges samma möjligheter som andra barn till goda
uppväxtvillkor  så lyder Stiftelsen Allmänna Barnhusets vision. Barnkonventionen har nu varit svensk
lag i lite drygt två år. Vi ser att flera steg tas i rätt riktning, men uppfyllelsen är långt ifrån vår vision. Vi
möter ett stort behov inom barnrättssverige av att återigen ses fysiskt. Efter två år med pandemin är
viljan stor att få ses, få knyta kontakter och tillsammans diskutera, lära oss av varandra och nätverka.
Allt med fokus på att varje barn har rätt till goda uppväxtvillkor.
Barnrättsdagarna är den mötesplats där vi innan pandemin träffades för att tillsammans diskutera hur vi
kan förverkliga barnkonventionen i praktiken. Som vi har längtat att få ses fysiskt igen! I år kommer vi
återigen träffas fysiskt i Karlstad den 2425 maj för att på riktigt sätta barnrättsfrågorna på agendan. I år
med temat Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv. Har du inte redan
anmält dig så gör det. Många spännande föreläsningar , utställare och workshops utlovas.
För att genomföra barnkonventionen i praktiken så behöver vi lyssna till barnen och inhämta deras
åsikter. För att de ska kunna tycka till om det vi vuxna gör så måste de dessutom få anpassad
information. Barn har rätt att vara delaktiga  men också rätt att avstå. Hur ska man tänka och arbeta för
att få till ett välinformerat samtycke när barn är involverade i projekt? Den 22 februari pratar vi om just
det i vårt webbinarium Dags att prata om – Barns samtycke till deltagande.
Efter årsskiftet tillträdde vår nya styrelseledamot Stefan Wiklund. Lite längre ner kan du läsa en kort
intervju med honom. Jag vill även passa på att tipsa om att man nu kan anmäla sig till fysiska
utbildningar inom Efter Barnförhöret, att årets forskningsomgång öppnar den 15 februari och att vi
söker två nya kollegor.
Låt oss tillsammans fortsätta ta fler kliv i rätt riktning och att vi antingen ses fysiskt på Barnrättsdagarna
eller på någon av våra utbildningar under våren!

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Dags att prata om – Barns samtycke till deltagande
Barn har rätt att vara delaktiga  men också rätt att avstå. Hur ska man tänka och arbeta med samtycke
när barn är involverade i projekt? Praktiska metoder och exempel.
Tisdagen den 22 februari (11:0012:00) livesänder vi andra avsnittet av webbinarieserien ”Dags att prata
om”. Under en timme kommer vi samtala med Åsa Landberg, psykolog och sakkunnig på Stiftelsen
Allmänna Barnhuset och Janina Fryckholm, projektledare för BRA yngre barn om ämnet: Barns
samtycke till deltagande  Hur ska man tänka och arbeta med samtycke när barn är involverade i
projekt?
För att stärka barnets röst så måste vi inkludera dem. Barn har rätt att säga sin mening och att vara med
och påverka. Men de har också rätt att avstå! Att samarbeta med barn är viktigt i projekt som gäller dem.
I fråga om att samla in samtycke från barn är det kanske ännu mer viktigt än med vuxna att de förstår
vad de samtycker till. Så hur ska man tänka kring det när barn är involverade i projekt? Och hur samlar
man in ett samtycke från barn?
Under webbinariet kommer vi att gå igenom frågor som kan dyka upp när man samarbetar med barn och
hur man kan se till att samla in ett välgrundat samtycke.

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.
Läs mer och anmäl dig till Barnrättsdagarna här!

Nu öppnar vi upp för fysiska utbildningar i Efter
barnförhöret
Nu har vi öppnat anmälan till vårens utbildningar i Stockholm den 14/3 och 9/5 i modellen Efter
barnförhöret. Vill ni anordna lokala utbildningar i modellen Efter Barnförhöret, själva eller tillsammans
med andra kommuner kring ert Barnahus och blir 20 personer så kommer vi gärna till er.
Läs mer om utbildningen på vår hemsida

Ny styrelseledamot Stefan Wiklund
Professor och Prefekt, Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet

Den 1 januari 2022 tillträdde Stefan Wiklund som ny styrelseledamot
för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Vi passade på att låta honom
presentera sig själv och säga några ord om sitt uppdrag i styrelsen och
vad han har för förhoppningar om det kommande arbetet i vår styrelse.

 Jag är socionom i grunden och arbetade ett par år inom socialtjänstens barnavård. Därefter påbörjade
jag forskarutbildning inom socialt arbete och disputerade 2006 på en avhandling som behandlande
orosanmälningar till barnavården.
Efter disputationen har jag forskat och undervisat på institutionen för socialt arbete vid Stockholms
universitet där jag numer är professor och prefekt. Min forskning handlar huvudsakligen om
socialtjänstens hantering av utsatta barn. Jag har varit sakkunnig i ett flertal systematiska översikter för
SBU kring barns psykiska hälsa, barnmisshandel samt insatser till ungdomar i institutionsvård. För
närvarande leder jag bland annat ett forskningsprojekt om familjehemsvård samt ett tvärvetenskapligt
programstöd där forskare från kriminologi, juridik och socialt arbete följer upp 2 000 barn under 6 år
efter att de utretts av socialtjänsten.
Inom mitt forskningsområde aktualiseras ständigt de maktasymmetrier som råder mellan barnavårdens
olika aktörer. Ofta har personen som anses behöva hjälp en svag maktposition och delar dessutom sällan
samma bild av hjälpbehovet som den starkare parten. Det handlar inte bara om maktobalanser mellan
föräldrar och barn, utan även mellan samhälle och föräldrar samt mellan samhälle och barn. I detta
sammanhang tycker jag att det är centralt att den hjälp samhället erbjuder de allra mest utsatta barnen är
högkvalitativ, då insatserna inte alltid ges i överensstämmelse med mottagarnas preferenser.
Som ny i en styrelse tror jag att det är viktigt att vara ödmjuk i förhållande till de arbetssätt och
överväganden som vuxit fram i en organisation över tid. Det finns naturligtvis en mängd samlad kunskap
inom en så pass välrenommerad organisation som Allmänna barnhuset och denna kunskap ser jag som
viktig för mig som ny ledamot att förvalta. Därutöver tror jag att mina erfarenheter av att under en
längre tid ha forskat om samhällets allra mest utsatta barn kan vara värdefullt i Allmänna barnhusets
framtida arbete.

Ansök om forskningsmedel
Årets forskningsomgång öppnar den 15 februari 2022 och stänger den 13 april kl. 12.00.
Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut varje år rör forskning om barn och
ungdomar i utsatta livssituationer.
Länk till vårt digitala ansökningssystem finns på sidan Sök forskningsbidrag. Där kan du också läsa mer
kring riktlinjer för ansökan. Ansökan ska skickas in senast den 13 april kl. 12.00.
Läs mer kring riktlinjer för ansökan

Save the date  Skolfam konferensen 2728/1022

Torsdagen och fredagen den 27 och 28 oktober 2022 äger Skolfam konferensen rum i Norrköping.
Varmt välkommen på två dagar med seminarier, möten, samtal med det senaste inom hur vi kan stärka
placerade barns skolgång.
Boka in datumen i din kalender redan nu och håll utkik i våra kanaler efter när anmälan öppnar.

Lediga tjänster
Just nu finns det två lediga tjänster att söka hos oss. En som vikarierande kommunikatör med fokus på
layout och grafik och en tillsvidareanställning som nationell samordnare för modellen Fjärde rummet.
Sök via vår webbplats, eller tipsa ditt nätverk!
Läs mer om tjänsterna på vår hemsida

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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