Kunskapsdag Barnkonventionen som lag
Barnkonventionen berör alla delar av samhället och samtliga
verksamheter. Länsstyrelsen och Region Halland bjuder tillsammans
in till en dag för att öka kunskapen och förbereda dig inför att
Barnkonventionen blir lag i januari 2020.
Dagen inleds med en föreläsning som ökar kunskapen brett kring
barnkonventionen och vad kommande lagstiftning kommer att
innebära.
Konferensen delas därefter upp i olika spår. Du som deltagare
anmäler dig till det spår som du vill fördjupa dig i:
•
•
•
•

Stadsplanering/Samhällsbyggnad
Skola/Vård/Socialtjänst
Förtroendevald/Chef
Idéburen sektor/Civila samhället

Målgrupp:
Dagen vänder sig till dig som politiker, tjänsteperson, företagsledare,
styrelseledamot, ledare och berörda inom offentlig, privat och ideell
sektor.
”You are never too small to make a difference” – Greta Thunberg

Program:
Landshövding Lena Sommestad och företrädare för Region
Halland hälsar välkommen.
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, inleder förmiddagen.
Förmiddagen ger en ökad generell kunskap om barnkonventionen
och vad det innebär för dig och din verksamhet att den blir lag den 1
januari 2020. Barnombudsmannen och Västra Götalandsregionen
medverkar.
Eftermiddagen: välj det spår som ligger dig varmt om hjärtat
•

Stadsplanering/Samhällsbyggnad: Från planering till
genomförandefas med exempel på framgångsrikt arbete från
idé till resultat och utvärdering. När, vem, hur och varför
samt effekter.
Karin Jeppsson, Trelleborgs kommun och Ingrid Svetoft,
arkitekt SAR/MSA, Universitetslektor Högskolan i Halmstad
medverkar.

Tid: Fredagen den 1
mars 2019 klockan
09.00-16.00
Registrering och
frukost från 08.30
Plats: Varbergs
stadshotell och Asian
spa.
Anmälan: Via denna
länk senast den 20
februari 2019.
(Begränsat antal
platser, först till
kvarn)
Dagen är kostnadsfri.
Vi bjuder på frukost,
lunch och fika.
Vid frågor kontakta:
Linda Wennerholm,
Länsstyrelsen i
Halland
linda.wennerholm@la
nsstyrelsen.se
010 – 224 33 01

•

Skola/Vård/Socialtjänst: Hur konkretiseras
barnkonventionen i skola, vård och socialtjänst?
Vi går igenom vilka krav konventionen ställer på dig och din
verksamhet. Tillsammans diskuteras hinder och möjligheter
för att tillgodose barnens rättigheter och du får med dig idéer
kring nästa steg.
Åsa Ekman, konsult med flerårig erfarenhet i
implementering, genomförande och i att sprida kunskap om
barnkonventionen, leder passet.

•

Förtroendevald/Chef: I detta spår ges kunskap om hur du
som beslutsfattare kan bidra till att barnkonventionen
genomförs i din organisation. Teoretiska inslag blandas med
reflektion och diskussion om tillvägagångssätt för att
säkerställa organisationens arbete med konventionen för
vinster i verksamheten och för invånarna.
Barnombudsmannen medverkar.

•

Idéburen sektor/Civila samhället: På detta pass får du som är
ledamot, verksamhetsansvarig, utvecklare eller på andra sätt
berörs inom frivilliga sektorn kunskap om juridik till
praktiskt arbete för lagen, och samtidigt arbeta med
föreningens utveckling för framtiden.
Barnrättsjurist från BRIS, Lokalt Ledd Utveckling i Halland,
Sveriges ungdomsråd och DSK Hasko medverkar.

Arrangörer och samarbetspartner

