Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen Gävleborg och Region Gävleborg bjuder in till tre
kunskapsdagar på temat:

Barn som rättighetsbärare
– Stärkt samverkan och delaktighet för barns bästa
Praktisk information:
När:

15, 16 och 17 oktober 2019. Valfri anmälan till alla eller vissa dagar.
Anmälan via länsstyrelsens hemsida.

Var:

Clarion Hotell Winn, Citykonferensen, Norra Slottsgatan 6, Gävle.

Tid:

Alla dagar inleds med fika kl.9.00 och föreläsningar startar 9.30. Fika och
lunch ingår.

Anmälan och kostnad:
Anmälan sker via Länsstyrelsens webbplats senast tisdagen den 8 oktober. Ange i din anmälan om
du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, om du har allergier eller behov av
specialkost.
Deltagande är kostnadsfritt för målgrupper som verkar i Gävleborgs län. Anmälan är bindande
men kan överlåtas. För uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras 1000 kr.
Vi förbehåller oss rätten att vid behov omfördela platserna.

För mer information kontakta:
Malin Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg
malin.x.eriksson@lansstyrelsen.se eller 010-225 13 71

Dag 1, tisdagen den 15 oktober:
Målgrupp:

Ledning/styrning och politiker som berörs av att barnkonventionen blir
svensk lag.

09:00-09:30

Kaffe och registrering

09:30-09:45

Välkommen och inledning

09:45-10:15

Vad vet vi om barn och unga i Gävleborg?
En lägesbild av situationen för barn och unga belyst utifrån olika
perspektiv.
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg

10:15 – 10:30

Paus

10:30-12:00

Barnkonventionen – snart svensk lag!
1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Vad innebär den nya
Barnrättslagen ur ett juridiskt perspektiv? Vilka förändringar måste göras
och vilka nya rutiner krävs för att myndigheter ska säkerställa efterlevnad
av lagen?
Föreläsare: Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 15:00 (inkl. fika)

Implementering av Barnkonventionen
Vad behöver kommun och Region göra för att genomföra
barnkonventionen i praktiken? Vilka krav ställer barnkonventionen på
ledningen? Vad behöver du som chef och politiker kunna och göra för
att implementera och genomföra barnkonventionen?
Föreläsare: Åsa Ekman, Konsult barnets rättigheter

Dag 2, onsdagen den 16 oktober:
Målgrupp:

Yrkesverksamma som berörs av att barnkonventionen blir svensk lag.

09:00-09:30

Kaffe och registrering

09:30-09:45

Välkommen och inledning

09:45-10:15

Vad vet vi om barn och unga i Gävleborg?
En lägesbild av situationen för barn och unga belyst utifrån olika
perspektiv.
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg

10:15-12:15(inkl. paus)

Barnkonventionen blir lag – Hur gör vi?
Vad innebär det att barnkonventionen blir lag och hur kan vi omsätta
barnkonventionen i vårt vardagliga arbete?
Föreläsare: Åsa Ekman, Konsult barnets rättigheter

12:15-13:15

Lunch

13:15-14:15

Barnkonventionen blir lag – Barnets rätt till inflytande
Vad är delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen? Hur påverkar
min barnsyn barnets rätt till inflytande?
Föreläsare: Åsa Ekman, Konsult barnets rättigheter

14:15-15:30 (inkl. fika)

Praktisk övning i barnkonsekvensanalys

Dag 3, den 17 oktober:
Målgrupp:

Yrkesverksamma som berörs av att barnkonventionen blir svensk lag.

09:00-09:30

Kaffe och registrering

09:30-10:30

Det kompetenta barnet – Bemötande och synen på barn
Det är vårt ansvar att mötet i vården blir på barnets och ungdomens
villkor så långt som det är möjligt. Alla har rätt att känna sig så kompetent
som man kan vara.
Föreläsare: Anna Flybring, specialistutbildad barnsjuksköterska, som
arbetat inom barn och ungdomssjukvården sedan 1989, Region
Gävleborg.

10:30-10:45

Paus

10:45-12:00

Barnperspektiv eller barnets perspektiv?
En föreläsning som belyser barnets position i mötet med professionen.
Försummar vi barnet när vi tappar fokus och perspektiv?
Föreläsare: Björn Tingberg, leg, sjuksköterska och leg. Psykoterapeut

12:00-13:00

Lunch

13.00-14.00

Valbara seminarier:
1:1 Metoder för ökad kunskap om, av och med unga
Information om Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och Region
Gävleborgs barn- och ungdomsråd för hälso- och sjukvården.
Föreläsare: Frida Stoltz, strateg Region Gävleborg och Elisabet Sundgren,
enhetschef Ledningsstöd, Hälso- och sjukvården Region Gävleborg
1:2 Digitalisering och delaktighet / OmMej
OmMej en interaktiv tjänst utvecklad för att möjliggöra ett
helhetsperspektiv där barn och ungas behov sätts i centrum.
Föreläsare: Kicki Lööf, Vice VD, socionom, utvecklare av OmMej.

1:3 Att prata med barn om våld
Praktiskt exempel på hur vi kan göra frågan om våld mer pratbar genom
dialog i klassrummet och rutinmässiga frågor inom elevhälsan.
Föreläsare: Jenny Myrberg, Therese Lenholm, Rädda Barnen och Nilla
Ekberg, Söderhamns kommun

14.00-14.30

Fika

14:30 – ca 15:45

Valbara seminarier:
2:1 SIP- en samlad individuell plan, för de som behöver
Föreläsare: Charlotte Agnevik Jonsson, samordnare, leg. Psykoterapeut,
Region Gävleborg
2:2 Ett föräldraskapstöd för alla
SUF kunskapscentrum berättar om vikten av samverkan i sitt arbete med
att tillförsäkra barn deras rätt till goda uppväxtvillkor och ge stöd till
föräldrar med kognitiva svårigheter.
Föreläsare: Agnetha Hammerin, SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala
och Veronica Larsson som arbetat inom Region Uppsala och lokala SUFgruppen Tierp/Älvkarleby och nu arbetar inom Region Gävleborg.
2:3 Vad avgör en lyckad samverkan i ärenden som rör hedersrelaterat
förtryck och våld?
Kunskaper och praktiska erfarenheter av samverkan i ärenden som rör
hedersrelaterat förtryck och våld. Ett tillfälle för dig att reflektera över
dilemman du själv stöter på.
Föreläsare: Mariet Ghadimi, verksamhetschef på TRIS i Uppsala (tjejers rätt
i samhället) och Monika Alftin, kurator på Polhemsskolan i Gävle
2:4 Stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om
barnmisshandel
Erfarenheter från ett utvecklingsarbete under 2017 – 2019 gällande en
modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke
om barnmisshandel.
Föreläsare: Carina Söderström, samordnare på Barnahus och Monika
Quadt, projektledare.

