
Kommunförbundet Skåne

Barnkonventionen fyller trettio år i år och 2020 blir den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma med en konferens i 
barnrättens anda. Skåne har sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och nu vill vi berätta om allt
positivt som hänt. Kom och inspireras och ta del av goda och lärande exempel från olika nivåer och olika verksamheter!

När: onsdagen den 20 november 2019
Plats: Medborgarhuset i Eslöv
Tid: klockan 09:30 – 16:00 (samling och fika från klockan 08:45)
Målgrupp: förtroendevalda, chefer, medarbetare och barnrättsstrateger inom offentlig verksamhet och idéburen sektor
Kostnad: 400 kronor
Anmälan: klicka här för att anmäla dig på Kommunförbundet Skånes webbplats. Sista anmälningsdag 5 november. 
Arrangör: Barnrättsforum Skåne

Välkomna!  

PROGRAM
9:30 Välkomna
Stina Larsson (c), ordförande Beredningen för hälsa och 
social välfärd på Kommunförundet Skåne 

Moderatorn har ordet 
Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL

9:45 Genom erfarenheter av det svenska 
barnrättsarbetet kan vi planera för framtiden 
Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL 

10:00 1 januari 2020 
Lag om Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter - vad innebär det? 
Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt, Lunds universitet

10:45 Kort paus

11:00 Inspirations- och kunskapspass
Ta del av konkreta och lärande exempel från 
politiker, chefer, medarbetare och barnrättsstrateger från 
olika kommuner och organisationer.  

Pecha Kucha 1: styrning och ledning
Pecha Kucha 2: barn som rättighetsbärare

PROGRAM

12:15 Lunch

13:15 Varning för vuxengissning
Linda Leveau, Metodutvecklare

14:00 Inspirations- och kunskapspass
Pecha Kucha 3: barns och ungas delaktighet 

14:30 Sammanfattning av dagen
Elizabeth Englundh, SKL

15:00 Födelsedagstårta och mingel 

15:30 Avslutning av dagen
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Barnrättsforum Skåne är en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbete i Skåne. I Barnrättsforum Skåne finns representanter från 
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet samt fem 
kommuner i Skåne ( idagsläget Helsingborgs stad, Klippans kommun, Lunds kommun, Malmö stad och Simrishamns kommun).

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/barnkonventionen-fyller-30-ar/

