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Välkommen till
nätverksträff för
Barnrättstrateger i Skåne
Datum:

Onsdag den 26 februari 2014

Tid:

Kl 09:30 – 16:00 (vi startar med fika kl 09:00)

Plats:

Trelleborg, Sessionssalen i Rådhuset, Algatan 13

Målgrupp:

Utbildade barnrättsstrateger i Skåne hösten 2012/våren 2013

Kostnad:

Nätverksträffen erbjuds kostnadsfritt

Anmälan:

Anmäl ditt deltagande och eventuella kostönskemål till
marianne.bengtsson@kfsk.se senast 2014-02-07

09:30

Välkomna!
Så här arbetar vi med Barnrättsfrågorna i Trelleborgs kommun
Karin Jeppsson, Barnrättstrateg och Charlotte Hägg-Reader, planarkitekt på
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att berätta om barn och unga i
samhällsplaneringen. Därefter berättar Karin om barnbokslut, en del om
partnerskapet och kollegial granskning.

11:00

Senaste nytt från SKL och Barnrättsforum Skåne
Nyheter från SKL – Ingela Sjöberg
Presentation och information från Barnrättsforum Skåne:
Kommunförbundet Skåne, Ingela Sjöberg, Birgitta Månsson, Greger Nyberg
Region Skåne, Ylva Thor
Länsstyrelsen Skåne, Martina Holmberg
Malmö högskola: Maria Hjortsjö, Maria Åsbrink

12:00

Lunch

13:00

Rädda Barnen och Barnkonventionen
Sandra Torstensson informerar om vad Rädda Barnen utbildar
kan erbjuda för stöd och utbildningsinsatser
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13:45

Senaste nytt från era kommuner/verksamheter
Nätverkande och erfarenhetsutbyte
För att ha tid att både få en inblick i vad som hänt sedan sist, samt få till några
kreativa gruppdiskussioner behöver vi er input inför planeringen.
Det vi behöver veta är:
1.

Vilka av era kommuner/verksamheter har tagit nya steg/beslut sedan sist?
Vi vill gärna att ni delger detta i en inspirations-/talarrunda, liknande den vi
gjorde vid förra nätverksträffen, men denna gång endast med dem som
anmält intresse i förväg.

2.

Vilka utvecklingssteg och utmaningar ser ni framöver i era
kommuner/verksamheter?
De tankar och svar som kommer in, grupperar vi och utgår från i bildandet av
diskussionsgrupper.
Maila tankar och reflektioner på detta till birgitta.mansson@kfsk.se senast den
7 feb.
Observera att anmälan om deltagande på nätverksträffen skall gå till
Marianne.bengtsson@kfsk.se

15:30

2014 fyller Barnkonventionen 25 år – hur firar vi det?
Konferens, gemensamma aktiviteter i kommunerna, arbetsgrupp, tips, idéer etc.

Nästa nätverksträff och övriga frågor

