20150710

Barnets rättigheter Nyhetsbrev 1 2015

Stärk barnets rättigheter
Nummer 1 | februari 2015
Nyhetsbrev från SKL

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din epostklient.Klicka här .

Tipsa en kollega | Avsluta prenumeration | Starta prenumeration

Enträget arbete
I år var det åter dags att få synpunkter på vårt arbete med att stärka barnets rättigheter i Sverige.
Flera av synpunkterna har regeringen fått tidigare och FNkommitténs skrivningar blir skarpare för
varje gång. Exempel på områden som särskilt får utrymme är kränkningar mot olika grupper av
barn, våld i hemmet, ITrelaterade kränkningar och barn i migration. En viktig fråga som lyfts är att
regeringen rekommenderas att gå till botten med och faktiskt ta reda på orsakerna till fattigdom
bland barn (G 47). Det är en utredning vi väntar på! Nu kavlar vi upp ärmarna och arbetar vidare.
Elizabeth Englundh
Projektledare Stärk genomförandet av barnets rättigheter, SKL

Barnrättighetsut
redningen förlängs

Jag är ett barn. Jag
har rättigheter

Barnets rättigheter
i EU

Anita Wickström,
myndighetschef med
bakgrund som
familjerättsjurist, leder
utredningen. Nu får den ett
utökat uppdrag som
innefattar att lämna förslag
till en lag om inkorporering av
barnkonventionen.

Nätverket "Malmö för barnets
rättigheter" och Malmö stad
har utbildat ledning, personal,
föräldrar och elever på
Kryddgårdsskolan för att
barnrättskonventionen ska
genomsyra hela deras arbete.
Arbetet resulterade bland
annat i en film.

SKL och EUparlamentarikern
Anna Maria Corazza Bildt har
träffats för utbyta
erfarenheter om
barnrättsarbetet i EU. Anna
Maria har initierat en
tvärgrupp för att driva
barnrättsfrågor i
Europaparlamentet.

Mer om utredningen

Film från Kryddgårdsskolan

Läs mer
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Barnrätt stärks hos Folktandvården i Uppsala län
Folktandvården i Uppsala län utbildar all personal i barnrätt. Dessutom låter man de allra yngsta
barnen tycka till om sitt besök hos Folktandvården. Personalutbildningen är en del av
Folktandvårdens arbete utifrån den policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter
som Landstinget i Uppsala län tagit fram för åren 20132017. Med utgångspunkt i fiktiva patientfall
diskuterar personalen på de olika klinikerna hur barns rättigheter ska tas tillvara.
– Fallen består av situationer personalen kan ställas inför. Tanken är att all personal ska vara med
och diskutera i tvärprofessionella grupper, säger Eva Hedman som är tandhygienist på
Folktandvården i Uppsala län.
Vid diskussionerna har ofta länsbarnombudsman Martin Price varit med. Länsbarnombudsmannen
har också tagit fram material för personal inom landstinget om barns rättigheter.
– De signaler som jag har fått från personalen är att de tycker att barns rättigheter är en viktig
fråga. Det är också viktigt att alla i personalen känner sig delaktiga i arbetet, säger Eva Hedman.
I november testades ett sätt att snabbt och lekfullt utvärdera de minsta barnens besök hos
Folktandvården. På en surfplatta i väntrummet fick barn 3–6 år svara på frågor om hur besöket
varit. Nu håller Eva Hedman och ett dataföretag på att färdigställa frågestationen.
På Folktandvården har man tidigare haft enkäter till äldre barn och unga och till vuxna tidigare, men
inte de yngre. Tanken är att frågestationen ska breddinföras så fort den är färdig. Sedan kan
klinikerna dra ut rapporter när de vill.
Mer material från Länsbarnombudsmannen i Uppsala

Kompetenta medarbetare i den bästa förskolan
SKL arbetar med frågan om män i förskolan med hjälp av ett nätverk med sju kommuner som vill
arbeta långsiktigt med breddad rekrytering till förskolan. De kommunerna är Arjeplog, Umeå,
Eskilstuna, Jönköping, Vänersborg, Borås och Malmö. En viktig fråga för nätverket är att förnya och
förmedla bilden av yrkena i förskolan. Att arbeta som förskollärare och barnskötare ska ses som
attraktivt för både kvinnor och män.
Mer om projektet Fler män till förskolan

Workshop på SKL om barnets rättigheter
Den 18 februari genomfördes en workshop på SKL i syfte att ta reda på medlemmarnas behov av
stöd i arbetet med barnets rättigheter.
https://www.anpdm.com/newsletter/2383921/494A5D437944455943
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Några synpunkter på vilken roll SKL bör ha framkom under dagen:
Bygga nätverk, öppna jämförelser barnrätt, målgruppsanpassat, skapa utbildningar, att ha med
barnkonventionen i egna publikationer, lyfta konventionen i eget arbete (kongress, beredningar,
utbildningar, nätverk.
Deltagarna gjorde också en planering för fortsatt arbete i respektive kommun/landsting/region.

Skolinspektionen granskar
Skolinspektionen har granskat 36 huvudmän, alltså kommuner, företag och andra som driver
skolor. Studien visar att de flesta behöver fokusera mer på de nationella målen för skolan. De
behöver också bli bättre på att följa upp och analysera resultat och utifrån det utveckla skolorna. I
rapporten finns exempel på faktorer som är gemensamma för de huvudmän som styr och stödjer
skolorna framgångsrikt.
Granskningsrapporten

FN:s kommentarer om Sveriges arbete med barnets rättigheter
FNkommittén för barnets rättigheter gav kritik för Sveriges arbete med att genomföra
barnkonventionen. Regeringen fick bland annat uppmaningen att genast undersöka orsakerna till
att så många barn lever i fattigdom i Sverige.
Med anledning av FNkommentarer har SKL bjudit in till ett seminarium den 6 maj kl 10  16. Där
kommer vi att gå igenom synpunkterna och definiera hur vi arbetar vidare.
Läs mer om FN:s kommentarer på barnombudsmannens webbplats

Förslag till regionala stödstrukturer
Regeringsuppdraget att ta fram förslag på hur länsstyrelserna kan fungera som regional
stödstruktur för arbetet med barnets rättigheter lokalt och regionalt är nu genomfört.
I januari avlämnade utredaren vid Länsstyrelsen i Jönköping sin rapport ”Barnrättsperspektivet i
regional och lokal samhällsstyrning  förslag på en regional stödstruktur för barnets rättigheter” till
regeringen.
Till rapporten

Dialog med barn och unga inför byggande av ny lekplats
Nora kommun planerar att under 2016 bygga en ny lekplats i stadsdelen Dalsta/Stensnäs som ska
ersätta två gamla nedlagda lekplatser och komplettera de som redan finns i tätorten. I samband
med diskussioner om etableringen har frågan om delaktighet och inflytande för barn och unga samt
deras vårdnadshavare lyfts och bedömts så viktig att en projektgrupp fått i uppdrag att genomföra
en dialog ska som ska ge underlag för var och hur en ny lekplats i området ska byggas samt hur den
ska utformas.
Arbetet är i sin linda men planerna är att under vår och försommar 2015 genomföra dialog på plats
som ger underlag för att under hösten ta fram förslag som sedan kan realiseras under våren 2016.
Just nu pågår arbete med att ta fram olika planeringsförutsättningar; t ex hur många barn och unga
bor i området, vilka krav som ställs på en lekplats och den plats den ska byggas på, vilka
grönområden som är tillgängliga osv.
Dialogen med barn och unga ska ge svar på olika frågor; vilka platser som man använder sig av och
hur man rör sig i området, vilka andra lekområden i tätorten man använder sig av, vilken typ av
lekplats man vill ha, vilka särskilda behov som finns. En annan viktig fråga är också vilka
åldergrupper som lekplatsen ska byggas för.
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Tobaksfri Duo
Alla barn har rätt att växa upp i en tobaksfri miljö. SKL deltog på en konferens i Stockholm den 2
februari 2015.
I Västerbotten, Norrbotten, Kalmar, Gävleborg och Östergötland drivs arbetet av landstinget, där
Folktandvårdens personal ansvarar för de introducerande viktiga klassbesöken och tillsammans med
skolan ser till att föräldrarna får information.
Mer om Tobaksfri Duo och arbetet mot skolor, barn och unga

Ny patientlag
En ny patientlag trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens
ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Barnet som
patient har fått en helt ny ställning, vilket vi välkomnar.
Mer om lagen

Stärka mänskliga rättigheter
Läs allt om SKL:s överenskommelse med staten gällande mänskliga rättigheter generellt. Här finns
överenskommelsen, resultatet av kartläggningen bland medlemmar och en beskrivning av hur
arbetet nu går vidare med en handlingsplan.
Treårig satsning för att stärka MRarbetet

Utbildning i Skåne
Med start i slutet av februari genomförs den fjärde utbildningssatsningen om barnets rättigheter i
Skåne. Förutom medarbetare i kommunerna, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne deltar
även den idéburna sektorn. Det är viktigt att involvera hela samhället i arbetet med att stärka
barnets rätitgheter.

Projekt om mobbning vid Stockholms universitet
På Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet pågår ett arbete för att
studera nya metoder mot mobbning och kränkningar.
Läs mer

Rafikis barnrättsbok
I Rafikis barnrättsbok kan du höra barns röster från hela världen. Här finns berättelser om barns
vardag. Upptäck likheterna och upptäck barnkonventionen. Varje berättelse är kopplad till en artikel
ur barnkonventionen. Som i allt Rafikis material är bilderna viktiga och det finns möjlighet att
jämföra barns liv i andra länder. I materialet finns frågor att fundera på kring varje artikel.
Till barnrättsboken
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