IN BJ UDA N
FN:s konvention om barnets
rättigheter i teori och svensk praktik
Inbjudan till utbildning med syfte att stärka
genomförandet av barnets rättigheter i
kommunala verksamheter i Skåne.

Datum:

3/4, 25/4, 6/5, 10/6 2013 + uppföljningsdag 5 nov 2013
obligatorisk närvaro vid samtliga 5 utbildningstillfällen

Tid:

kl 10:00 – 16:00 (förmiddagsfika från kl 09:30)

Plats:

Tyringe Kurhotell, Tyringe
www.tyringekurhotell.se

Antal platser: Begränsat antal platser – max 40 deltagare
Kostnad:

1 500 kr för hela utbildningspaketet! (Fika och lunch ingår)
Faktureras efter första utbildningstillfället.

Anmälan:

Anmäl ditt intresse genom att skicka anmälningsblanketten
till marianne.bengtsson@kfsk.se senast den 31 maj 2012!

Utbildningssatsningen är ett led i överenskommelsen mellan regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utifrån regeringens nya
Nationella strategi för barnets rättigheter. Syftet är att intensifiera och
utveckla ett strategiskt och systematiskt arbete på lokal och regional nivå för
att säkerställa barnets rättigheter i Sverige.
Målgrupp för utbildningen är strategiska nyckelpersoner i kommunerna, som
har mandat och möjlighet att delta i utbildningen och därefter arbeta med
konventionen i den egna kommunen eller stadsdelen.
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att
kunna tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och
praktiskt arbete. Utbildningen är tvärdisciplinär och innefattar områden som
behandlar såväl kunskap om konventionen, som kunskap om barnperspektiv,
lagstiftning och implementering.
Utbildningen genomförs av SKL i samarrangemang med Kommunförbundet
Skåne och Malmö högskola.
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Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109
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Utbildningens innehåll (4 utbildningstillfällen + 1 uppföljningsdag)

1. Introduktion till kurs och kursupplägg
Barnsyn, barnperspektiv och barnets perspektiv – teori och värderingar
Introduktion till konventionen
Genomgång av FN-systemet
2. Konventionens grundläggande principer och de generella
implementeringsartiklarna – hur kan vi arbeta med dem?
Vilka krav ställer konvention på offentlig verksamhet?
Hur synliggörs konventionen i svensk lagstiftning
Begreppet barnets bästa – vad innebär det i praktiken?
Hur görs en prövning av barnets bästa?
3. Implementering och lärande i offentlig verksamhet – från ord till handling
Hur har Sverige arbetat med implementering – hur ligger vi till?
Verktyg för att arbeta med konventionen i det strategiska arbetet
Principer för tillämpning av artiklar inom konventionens system och våra
verksamheter och uppdrag
4. Praktik och konkretion – hur kan vi arbeta när vi kommer hem?
Sammanfattning av våra lärdomar och diskussioner
Tid för reflektion och planering av fortsatta steg i min kommun/verksamhet
5. Uppföljningsdag
Möjlighet till att fördjupa och diskutera uppkomna frågeställningar
Nätverkande och samtal kring de initiativ kursdeltagarna tagit efter
Kursavslutning

Vid varje utbildningstillfälle varvas teori och praktik.
Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och grupparbeten.
Inläsning av litteratur till varje tillfälle.
Praktiskt arbete på hemmaplan, mellan tillfällena, ingår i utbildningen.

Kursledare och frågor om kursens innehåll/upplägg
Elizabeth Englundh, SKL elizabeth.englundh@skl.se
Övriga frågor
Ingela Sjöberg, Kommunförbundet Skåne ingela.sjoberg@kfsk.se

Ansökan om utbildningsplats
FN:s konvention om barnets
rättigheter i teori och svensk praktik

Namn ………………………………………………………………………………

Kontaktuppgifter (e-post och telefon)…………………………………………
……………………………………………………………………………………....

Befattning…………………………………………………………………………

Verksamhet ……………………………………………………………………….

Kommun/stadsdel ……………………………………………………………….

Speciella önskemål (t ex kost)……………………………………………………

…………………………….....

………………………………

Sökandes underskrift

Ansvarig chefs underskrift

………………………………..

………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Faktureringsadress……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Referensnummer………………………………………………………………….

Ansökan sändes, senast den 31 maj 2012 till Kommunförbundet Skåne,
Marianne Bengtsson, Box 53, 221 00 Lund eller maila en scannad ansökan
till marianne.bengtsson@kfsk.se, det går också att faxa in på
fax nr 046-719930

