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Välkommen till nätverksträff för
Barnrättsstrateger i Skåne

Datum:

Onsdagen den 18 september 2013

Tid:

Kl 09:30 – 16:00 Vi startar med fika kl. 9.00

Plats:

Hörsalen, Stadsbiblioteket, Stortorget, Ängelholm

Målgrupp:

Utbildade barnrättsstrateger hösten 2012/våren 2013 i Tyringe

Kostnad:

Nätverksträffen erbjuds kostnadsfritt, fika och lunch ingår

Anmälan:

Anmäl ditt deltagande och eventuella kostönskemål till
birgitta.mansson@kfsk.se senast den 9 september

Vid denna nätverksträff står erfarenhetsutbyte i fokus. Nu är vi många i vårt nätverk
och det görs mycket ute i kommunerna i stort och i smått. Men, hur hittar man
tråden i all den kunskap och input som vi fått genom utbildningen? Vi hoppas på ett
givande och tagande av allas lärande och erfarenheter för att vidmakthålla energi
och inspiration i implementeringsarbetet.
Här kommer ett preliminärt program som det ser ut i dagsläget.

Vi startar med kaffe kl. 9.00 och påbörjar programmet kl. 9.30
Lunch 12-13, och avslut kl. 16.00
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Ängelholms kommun hälsar välkommen och berättar om sitt nuläge i
barnrättsfrågorna.
Senaste nytt från SKL och konferensen i Karlstad.
Kunskapsspridning till barn och unga är en av SKL:s satsningar inom ramen för
Handslaget. Malmös barnrättsstrateger berättar om projektet.

Efter all input från utbildningarna – Hur blir det praktisk verkstad?
Ingela och Birgitta lyfter fram ett förslag för att komma igång/ vidareutveckla
barnrättsarbetet i den egna verksamheten/kommunen.

Erfarenhetsutbyte med nulägesrapport från era kommuner/verksamheter.
Varje verksamhet, förvaltning, kommun har sin egen process i
implementeringsarbetet och det tar tid att implementera. Det är lätt att bli
hemmablind och inte se alla små steg som görs på vägen.
Med en talarrunda synliggörs alla de steg som tagits och vi får en nulägesrapport
från era kommuner/verksamheter.
Vi tänker korta redogörelser, 5-10 minuter /kommun eller verksamhet och endast en
presentation / kommun. (Vi återkommer med detaljer när vi vet hur många vi blir. Se
frågorna nedan som en ram för er presentation)
Vad har hänt sedan sist? ev. beslut som tagits?
Finns det i kommunen ett tydligt beslut om förankring av
Barnkonventionen i de kommunala verksamheterna?
Om det inte finns i kommunen som helhet, finns det i någon av era
förvaltningar?
Någon som fått mandat att arbeta med frågorna? Finns det resurser
avsatta till detta?
Finns det handlingsplaner, styrdokument eller policys för barnrättsarbetet
i förvaltningarna?
Hur följs arbetet upp? Finns barnkonsekvensanalys eller motsvarande?

Hur har vägen sett ut? Möjligheter och hinder
Hur ser det fortsatta arbetet ut?

Hur kommer vi vidare i höst?
Utifrån de frågeställningar, önskemål och behov som kommer fram under dagen
sätter vi oss ner i mindre grupper och diskuterar vidare för att få inspiration och
input runt de frågor som är mest angelägna för var och en.
Övriga frågor och beslut om nästa träff
Avslutning

