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2011
 Konferens 2011-01-25 ”Barnets rättigheter – från ord till handling!”


Enligt önskemål från konferensdeltagarna startades därefter arbetet
med att upprätta en regional plattform, för att stärka och säkerställa
genomförandet av barnets rättigheter, inom kommunala och regionala
verksamheter i Skåne.



På initiativ av Kommunförbundet Skåne etablerades Barnrättsforum Skåne;
bestående av representanter från Region Skåne, Malmö högskola och
Kommunförbundet Skåne, i nära samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Barnrättsforum Skåne kommer att samordna, stödja och
vidareutveckla arbetet i Skåne – en garant för långsiktighet och kontinuitet.



SKL utser Skåne som ett pilotlän inom ramen för överenskommelsen mellan
regeringen och SKL, och den däri framtagna Handlingsplanen. Syftet med
satsningen är att ge stöd för att intensifiera och utveckla ett strategiskt och
systematiskt arbete på lokal och regional nivå för att säkerställa barnets
rättigheter (i form av regionala konferenser, utbildningssatsningar etc).

2012
 Konferens 2012-04-12 ”Barnets rättigheter i teori och praktik.”
Ett samarrangemang mellan Barnrättsforum Skåne och SKL.


Erbjudande går ut under våren om deltagande i en utbildningssatsning till
hösten. SKL kommer då att utbilda ett 80-tal regionala
utbildare/barnkonventionspiloter, inom kommunala och regionala
verksamheter, vid två olika utbildningssatsningar á sex dagar.



Barnrättsforum Skåne kommer att erbjuda utbildade
kontaktpersoner/barnkonventionspiloter att ingå i ett regionalt nätverk för;
samordning, stöd, erfarenhetsutbyte, tillvarata och sprida goda exempel,
kunskapspåfyllnad etc.
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Regionalt utbildade kontaktpersoner/barnkonventionspiloter tar ansvar för;
att planera och påbörja utbildningar/informationssatsningar ute i sina
respektive kommuner/verksamheter (för såväl politiker som tjänstemän),
att starta upp och bilda lokala nätverk för att samordna och utveckla arbetet
på kommunal och lokal nivå (politiska beslut, förankring, tvärsektoriellt
arbete, samordning, arbetsgrupp)



Pilotprojekt i Bjuvs kommun och Eslövs kommun, för att stödja och
stimulera arbetet med att stärka och säkerställa barnets rättigheter.
Erfarenheter från processer och resultat kommer sedan att tillvaratas och
spridas som ”goda exempel”. Satsningarna sker i samverkan med
Kommunförbundet Skåne och SKL.

2013
 Fortsatta utbildningsinsatser inom kommunala och regionala verksamheter.


Barnrättsforum Skåne samordnar nätverksträffar, utbildningsinsatser,
konferenser och seminarier, utifrån behov och önskemål.



Följer arbetet som pågår generellt i Skåne och specifikt i Bjuvs kommun
och Eslövs kommun.



Samordna och utgöra en länk mellan nationell – regional – lokal nivå,
dvs SKL – Barnrättsforum Skåne – de skånska kommunerna/stadsdelarna

Utvärderings- och uppföljningsplan 2012-2013
Samla in, följa upp och redovisa data och resultat från olika insatser som gjorts under
åren såsom;
- antal kommuner och deltagare på regionala konferenser,
- antal regionalt utbildade kontaktpersoner/barnkonventionspiloter,
- antal utbildade personer ute i kommuner/verksamheter,
- antal kommuner med politiska beslut i kommunfullmäktige gällande genomförande
av barnets rättigheter,
- antal kommuner och kontaktpersoner/barnkonventionspiloter i regionala nätverket,
- redovisa vilka utbildningsinsatser (föreläsare, litteratur, material) som erbjudits,
- utvärderingar från konferenser och utbildningsinsatser,
- enkätfrågor till kommuner/stadsdelar hösten 2013 för att identifiera nuläget (vad
har hänt, var står vi nu, styrkor och utvecklingsområden, resultat, fortsättning)
- samla goda exempel från olika kommuner/stadsdelar/verksamheter,
- etc
Redovisa och dokumentera, ovan nämnda, i en skriftlig rapport.
SKL kommer, från nationell nivå, att genomföra en uppföljning/utvärdering av de
insatser som skett inom ramen för deras regeringsuppdrag.
Malmö högskola kommer att låta en forskare följa processen i Eslövs kommun.

