
Utbildning om

Barnrätt i teori och praktik

Mot denna bakgrund och som en del av det sociala hållbar
hetsarbetet arrangerar Campus Österlen i Simrishamns kom
mun en utbildning för yrkesverksamma inom olika förvalt
ningar och sektorer t.ex. socialtjänst, utbildning, hälso och 
sjukvård samt samhällsplanering. Kursen lämpar sig väl för 
tvärprofessionella team som vill utveckla barnrätts arbetet i 
samverkan. Den ger goda möjligheter till nätverksskapande 
och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Campus Österlen 
arrangerar också uppdragsutbildningar inom fältet för barn
rätt anpassade utifrån beställarens behov.

Från ord till handling
Barnombudsmannen presenterade i början av 2000talet  
en modell för barnkonsekvensanalyser d.v.s. tillvägagångs
sätt för att analysera och bedöma barnets bästa i kommuners 
och statliga myndigheters beslutsfattande. Alltjämt finns 
emellertid få exempel på framgångsrik implementering av 
denna och liknande modeller i praktiken. Erfarenheterna 
från Simrishamns kommun, som presenteras i kursen, visar 
emellertid att barnkonsekvensanalyser är både möjliga och 
fruktbara som verktyg i ett systematiskt kvalitetsarbete för 
barns rättigheter. Arbetet tar sin utgångspunkt i kommu
nens handlingsplan för barn och unga som fördelar ansvar 
till alla kommunens förvaltningar. 
 I kursen undersöker vi tillsammans med medarbetare i 
Simrishamns kommun hur det går till att utveckla och följa 
upp handlingsplaner, barnkonsekvensanalyser och barnbok
slut. Även aspekter på ledarskap kommer att belysas.

Mål och förväntningar
Målet är att varje deltagare under kursen utifrån sin 
unika bakgrund ska:

• få nya insikter och kunskaper om barnkonventionens
historia och innehåll

• få inblick i globala perspektiv på implementeringen
av barnkonventionen

• undersöka konkreta exempel på hur barnkonventionen
kan omsättas i praktiken i kommuner och landsting

• tillägna sig förmåga att använda handlingsplaner,
barnkonsekvensanalyser och barnbokslut som verktyg i

praktiken och reflekterat över hinder och möjligheter 
i utvecklingsarbete av detta slag

• ta del av och reflektera över olika metoder för barns
och ungas delaktighet och inflytande

• få inblick i barnkonventionen som juridiskt dokument
utifrån den nya lagstiftningen

• få möjlighet att reflektera kring barnkonventionens
barnsyn och hur den kan omsättas i praktiken.

Kursens upplägg
Tre heldagar, förlagda till Campus Österlen i Simrishamn  
under en termin. Detaljprogram presenteras vid anmälan. 
Under mellantiden förväntas deltagarna arbeta med särskilt 
anvisade uppgifter. Kostnad för kursen är 3 900 kr. I kurs
avgiften ingår lunch samt för och eftermiddagsfika alla 
tre dagarna. 

Läs mer om kursens upplägg på sidan 2.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Tjänstepersoner och 
politiker i kommuner och regioner ställs inför nya utmaningar, som kräver särskilda kunskaper om 
barnkonventionens innehåll och tillämpning. 
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Campus Österlen är ett samlingsnamn för utbildningar och fortbildningar på högskoleoch yrkeshögskolenivå samt kompetensutveckling 
på olika nivåer. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildnings
anordnare och offentlig sektor. Campus Österlen finns i Simrishamns kommun i sydöstra hörnet av Skåne.

1/2

Sofi Jonasson
Lokal barn
ombudsman,
Simrishamns 
kommun



Dag 1

Teoretiska grunder

• Berättelse om barnkonventionens bakgrund.

• Barnkonventionens innehåll med fokus på de fyra grundprinciperna.

• Begreppen barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa.

• Barnkonventionen som lag.

• Globala perspektiv.

• Anmälningsskyldigheten 14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:23).

Att arbeta praktiskt med barn utifrån barn konventionens barnsyn

Med stöd av de fyra grundprinciperna och barnkonventionens barnsyn genomförs diskussioner 
och workshops. 

Dag 2

Att upprätta styrdokument/handlingsplan
Utifrån Sveriges strategi (2010) att stärka barnets rättigheter i Sverige upprättas egna förslag till  
styrdokument i den egna verk samheten, t.ex. i en förskola/skola, förvaltning, annan enhet, kyrka, 
landsting/region och kommun.

Strategiskt barnrättsarbete i Skåne
Presentation av ett långsiktigt, kontinuerligt och framgångsrikt barnrättsarbete. Vilka framgångsfaktorer, 
möjligheter/hinder och utvecklingsområden har identifierats under resans gång? Hur kan en kommun/ 
organisation/verksamhet stärka tillämpningen av barnets rättigheter?

Barn- och elevinflytande
Genomgång av olika metoder och erfarenheter om att ge barn och elever delaktighet och inflytande i 
olika kommunala förvaltningar. Diskussioner och workshops.

Dag 3

Artikel 3 och barnkonsekvensanalyser

• Vad innebär det att vid beslut och åtgärder i första hand beakta barnets bästa?

• Genomgång av hur, när och varför en barnkonsekvensanalys kan upprättas.

• Kommunens medarbetare delar med sig av sitt arbete och erfarenheter av upprättade barnkonsekvens
analyser både på övergripande nivå och gällande enskilda barn. Föreläsningen varvas med workshops
med syfte att deltagarna kan upprätta en egen barnkonsekvensanalys.

Barnsyn
Djupare diskussioner om hur vi kan förmedla barnsynen utifrån grundprinciperna i vårt arbete och hur 
vi kan utveckla vår egen barnsyn. Lever vi som vi lär?

Barnbokslut
Genomgång av hur och varför ett barnbokslut ska upprättas. Kommunens medarbetare delar med sig  
av sitt arbete och erfarenheter. Föreläsningen varvas med workshops med syfte att deltagarna ska kunna 
upprätta ett eget barnbokslut. 

För anmälan klicka här 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4piyMTPN5i-IFnxZGhqcluVh0jtQfqLw98ikGgIWWWsSyVg/viewform

