IN BJ UDA N
Barnets rättigheter i teori och praktik
FN:s barnkonvention

Tid:

2012-04-12, kl 09.30 – ca 16.15.
Samling och kaffe från kl 08.45.

Plats:

Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus (ingång 59), Malmö

Karta:

Länk till karta på UMAS webbplats

OBS!

Begränsat antal platser!

Kostnad:

Avgiften är 300 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften
ingår kaffe vid ankomst, mingellunch och eftermiddagskaffe.
Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig på www.kfsk.se senast 2012-03-26!

Avanmälan:

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte
deltar debiteras halv avgift. Uteblir anmäld deltagare utan
avanmälan debiteras hel avgift.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Skåne, Region
Skåne och Malmö högskola bjuder gemensamt in till en regional konferens kring
barnets rättigheter.
Syftet med konferensen är att stärka och säkerställa genomförandet av barnets
rättigheter inom såväl kommunala som regionala verksamheter i Skåne.
Utgångspunkt för konferensen är FN:s konvention om barnets rättigheter, regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, SKL:s handlingsplan
och Barnrättsforum Skåne (en regional plattform för stöd och samordning).
Målgrupp:

Konferensen vänder sig till politiker, tjänstemän och andra
intresserade.

Information:

Närmare information om konferensens innehåll lämnas av
Ingela Sjöberg, tel. 0435-71 99 06, ingela.sjoberg@kfsk.se
Övriga frågor besvaras av kompetensenheten,
tel. 0435-71 99 07 och 0435-71 99 09.

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30
Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109
E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se

Program
08.45-09.30
Registrering och kaffe
09.30
Välkomna!
Maria Winberg Nordström, vice ordförande, Kommunförbundet Skåne
Dagens moderatorer har ordet
Marie Köhler, verksamhetschef och barnhälsovårdsöverläkare, Region Skåne
Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för Hälsa och
samhälle, Malmö högskola
09.50
Var kommer barnen in? Barn som resurs – ett salutogent perspektiv på
FN:s barnkonvention
Bengt Lindström, barnläkare och professor i salutogenes, Center för Health
Promotion and Resources, NTNU, Trondheim
10.50
Från ord till handling – Handlingsplanen för att stärka implementeringen
av FN:s konvention om barnets rättigheter
Elizabeth Englundh, socionom och fil dr i pedagogik, projektledare
Barnkonventionen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
11.30
Regeringens arbete för att säkerställa barns rättigheter
Maria Larsson, barn- och äldreminister
12.00-13.00
Mingellunch
13.00
”Samtal i soffan”
Marie Köhler och Tapio Salonen leder ett reflekterande samtal om olika
perspektiv kring implementering
13.30
Förskolebarnets mänskliga rättigheter
Lars H Gustafsson, barnläkare, författare, barnrättsexpert
14.00
Barnkonventionen i socialt arbete – hur barn upplevt bemötandet i
socialtjänsten
Therese Eriksson, verksamhetschef, Maskrosbarn

14.30-15.00
Kaffe
15.00
Smakprov från forskare på Malmö högskola
Barns rätt att bibehålla en kontakt med sin förälder i fängelse
Anneli Björkhagen Turesson
Barnfattigdom och funktionsnedsättningar – var finns rättigheterna?
Oskar Kranz
Barns mänskliga rättigheter på papper och i praktik, erfarenheter av att leva
som papperslös i Malmö
Anna Lundberg och Emma Söderman
Det sociala sammanhangets betydelse för barns rätt till hälsa och hälso- och
sjukvård
Anna-Karin Ivert
Låg utbildningsnivå trots rätt till utbildning – ett Malmöperspektiv
Margareta Cederberg
15.50
Nästa steg – vad erbjuder Barnrättsforum Skåne och SKL?
Representanter från Barnrättsforum Skåne och SKL
16.10
Avslutning av dagen

