
Till dig som arbetar med frågor som rör barn i kommuner eller regionen. Du är exempelvis 
förtroendevald, jurist, chef, strateg eller arbetar på operativ nivå inom verksamheter såsom 
förskola/skola, kultur/fritid, social omsorg, bibliotek, hälso- och sjukvård, miljö- och natur och 
samhällsplanering. 
 
Barnkonventionen blir lag 2020 - vad innebär det och hur kan den tillämpas i praktiken? 
I samarbete med Rädda Barnen bjuder Länsstyrelsen Skåne in till fyra utbildningstillfällen om 
barnkonventionen mellan den 23 januari och 13 februari 2020.  De fyra utbildningstillfällena har olika 
teman. Det första tillfället är en grundläggande utbildning om barnkonventionen, det andra tillfället 
handlar om barnkonventionen i rättstillämpningen, vid det tredje tillfället ges fördjupad kunskap om 
barnets rätt till delaktighet och inflytande och det fjärde och sista utbildningstillfället har fokus på 
barnets bästa. Kunskapspass varvas med exempel och övningar för att ge deltagarna konkreta 
åtgärder att omsätta i praktiken efter avslutad utbildning.  
 
Utbildningsupplägg: 

 23 januari – Grundutbildning om barnkonventionen ger deltagaren en grundläggande 
förståelse för vad arbetet med barnets rättigheter innebär för att stärka och utveckla 
barnrättsarbetet utifrån det egna professionella uppdraget. Utbildningen ger även en 
förståelse för barnkonventionens artiklar och grundprinciper liksom begrepp så som 
barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Länk till inbjudan och anmälan 

 

 28 januari – Barnkonventionen i rättstillämpningen ger deltagaren fördjupad kunskap om 
hur internationella konventioner införlivas i inhemsk rätt och hur Sverige strategiskt har 
arbetat för att genomföra barnkonventionen. Du får lära dig hur du kan tolka och tillämpa 
barnkonventionen som svensk lag och det ges exempel på hur de högsta domstolarna har 
använt barnkonventionen i rättstillämpningen. Länk till inbjudan och anmälan 

 

 6 februari – Barnet som rättighetsbärare – fokus delaktighet och inflytande ger deltagaren 
fördjupad kunskap om barnkonventionens artikel 12, barnets rätt till delaktighet och 
inflytande, samt synen på barn. Utbildningen har stort fokus på metoder och tillvägagångsätt 
som kan användas för att göra barn delaktiga i olika processer. Länk till inbjudan och 
anmälan 

 

 13 februari – Barnet som rättighetsbärare – fokus barnets bästa ger deltagaren fördjupad 
kunskap om barnkonventionens artikel 3, barnets bästa. Deltagaren får insikt i vad barnets 
bästa innebär samt hur barnets bästa bör tillämpas i praktiken. Genom olika exempel och 
övningar får deltagaren omsätta kunskapen. Länk till inbjudan och anmälan 

 
Tid: Varje utbildningstillfälle hålls två gånger samma dag kl.09:00 – 12:00 och kl.13:30 – 16:30. I 
anmälan väljer du förmiddag eller eftermiddag. Vi bjuder på fika! 
Plats: S:t Gertrud konferens, Östergatan 7B, Malmö  
Anmälan: Information om utbildningstillfällena och anmälan finns på Länsstyrelsen Skånes webbplats 
i kalendern. Här är länk till kalendern 
Frågor: Kontakta Martina Holmgren, telefon 010-224 13 74, eller via e-post 
martina.holmgren@lansstyrelsen.se  
Kostnad: Kostnadsfritt 
 
Välkommen! 
MARTINA HOLMGREN 

Utvecklingsstrateg - Mänskliga rättigheter 

Enheten för social hållbarhet, Samhällsbyggnadsavdelningen 

010- 224 13 74 

martina.holmgren@lansstyrelsen.se 
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