TEMA: BARNRÄTTSLAGEN

NÄTVERKSTRÄFFStockholm

Nätverket riktar sig till dig som är samordnare eller stödjare för hälsoråd
på skolan eller vill stärka skolans hälsofrämjande arbete genom
hälsorådsmodellen. Denna nätverksträff fokuserar extra på kommande
barnrättslagens påverkan för elevhälsans arbete!
Ta gärna med hela elevhälsoteamet!

21 nov

Hälsofrämjande arbete - Senaste nytt!

Workshop om barnrättslagen!

Reactas skolsamordnare Joel Crawford ger er senaste
nytt inom det hälsofrämjande området. Ta del av aktuell
forskning och nyskapande projekt där ungas egen
delaktighet och inflytande är i fokus.

Tillsammans diskuterar vi hur barnkonventionen kan
förverkligas i elevhälsans praktiska arbete. Hur ser
styrdokument ut och vilka verktyg finns?

Varför behövs barnkonventionen - Hur kan
skolan arbeta rättighetsbaserat?
Unicef Sverige ger en introduktion till
barnkonventionens innehåll och status som rättsligt
bindande dokument. Varför behövs en barnrättslag
när det finns en barnkonvention? Vad innebär det att
arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv och hur kan Unicef
stötta skolan i att arbeta rättighetsbaserat? Ni får också
ta del av hur ni kan använda Unicefs arbetsmodell
rättighetsbaserad skola.

Hur påverkar Barnrättslagen elevhälsans
arbete?
Riksdagen har beslutat att göra FN:s barnkonvention
till svensk lag 1 januari 2020. Den nya lagen kan få
stort betydelse för barn i utsatta situationer men
också skolans övergripande arbete, inkluderat
elevhälsans uppdrag. Rebecka Pomering, jurist på
Barnombudsmannen berättar om barnrättslagens
påverkan för skolan och hur skolan kan anpassa sitt
arbete inför den nya lagstiftningen.

Nätverka med kollegor!
Under dagen får ni möjlighet att diskutera hur era
kollegor nationellt stärkt sitt hälsofrämjande arbete. Ta
del av framgångsexempel och dela med er av era egna
erfarenheter!
Kontakt
Joel Crawford
joel.crawford@reacta.se
076-03 29 628

Anmäl er på reacta.se

PRESENTATION

Anmäl er
på
reacta.se

Rebecka Pomering är jurist på Barnombudsmannen och arbetar med Barnrätt i praktiken, stödjande
och kunskapshöjande insatser riktade mot kommuner, landsting, regioner och ett antal statliga
myndigheter för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Hon
har tidigare arbetat med skoljuridik på Skolverket och inom Stockholms stad. Barnombudsmannen
är en svensk myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån
barnkonventionen.
Katharina Eisen är sakkunnig för utbildning och delaktighet på UNICEF Sverige. Katharina har
lång erfarenhet att arbeta i kommunal verksamhet med barns rättigheter samt folkhälsoarbete på
strategisk nivå, där skolan har varit en självklar och viktig nyckelaktör. UNICEF är världens ledande
barnrättsorganisation. I 190 länder arbetar de för barns rätt till trygghet, överlevnad, utveckling och
inflytande. UNICEF följer barn under hela deras uppväxt och hjälper till med grundläggande behov som
rent vatten, näring, vaccin, utbildning och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.
Joel Crawford är skolsamordnare på Reacta. Joel ansvarar för Reactas skolverksamhet där han
samordnar, utbildar och handleder skolor att arbeta med hälsorådsmodellen och stärka skolans
möjligheter att stärka det hälsofrämjande arbetet. Han är även sammankallande för nätverket som
låter samordnare och stödjare från skolor mötas och utvecklas.

PROGRAM OCH PRAKTISK INFORMATION
08:00 Registrering, kaffe & mingel!
08:15 Senaste nytt om hälsofrämjande arbete!
09:15 Varför en barnkonvention?
10:00 Fika.
10:30 Workshop om barnrättslagen!
11:15 Barnrättslagens påverkan för skolan!
12:15 Inför nästa nätverksträff!
12:30 Dagen avslutas.

Plats: Etnografiska museet, Stockholm.
Ingår: Fika, material och praktiska verktyg.
Målgrupp: För dig som arbetar i skolan som
skolsköterska, kurator, specialpedagog, lärare,
rektor, idrottslärare m.fl.
Pris stödmedlemmar:
Hälsorådsskola: Fem platser gratis.
Stödskola: Tre platser gratis.
Ordinarie pris: 1995 kr per person (inkl moms).
Är ni inte redan stödmedlemmar? Bli det direkt
i anmälan. Anmäl er på reacta.se.
Begränsat antal platser.
Kontakt: Joel Crawford
joel.crawford@reacta.se
076-03 29 628

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas fysiska och psykiska hälsa. Huvudverksamheten består av
över 70 hälsoråd runt om i landet som engagerar mer än 3000 unga. Utöver ungdomsverksamheten finns
stödskolor där skolpersonal engagerar sig för att möjliggöra och förbättra ungas hälsa. Vill er skola bli stödeller hälsorådsskola? Läs mer på reacta.se

