Hur blir barnkonventionen levande
hos oss?
Den 30 november 2017, den 5 mars eller den 7 mars 2018 är du
välkommen till Röda Salongen i Hässleholm. Då arrangerar
Samarbete 3 Förvaltningar, Hässleholms kommun, tre halvdagar
om FN:s barnkonvention.
Denna inbjudan riktar sig i första hand till anställda i barn- och
utbildnings-, social- och omsorgsförvaltningen, samt
förtroendevalda.
Deltagande kostar 250 kr och inkluderar eftermiddags- eller
kvällskaffe. Arrangemanget är dock kostnadsfritt för anställda och
förtroendevalda i Hässleholms kommun.
Anmäl dig senast två veckor i förväg. Klicka på länken till anmälan
som finns på hemsidan: www.hassleholm.se/a-stod under
rubriken Barnkonventionen. Välj det tillfälle som passar dig!
TID OCH PLATS
Torsdag 30 november 2017
Kl. 13-16, Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen
Måndag 5 mars 2018
Kl. 17-19.30, Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen
Onsdag 7 mars 2018
Kl. 13-16, Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen
Obs! Det är samma program som ges vid alla tre tillfällena!
Programmet hittar du längst ner i denna inbjudan.

Micke
Gunnarsson
Titti
Mattsson
Barns perspektiv
Att ta tillvara barnets perspektiv i
en värld styrd av vuxna är en
utmaning.
Hur låter vi barnen komma till tals
och vad vill barnen säga?
Hur ordnar vi vår värld för att
barnens åsikter och tankar ska bli
vägledande i ett hållbart
samhällsbygge?
Att arbeta med och utifrån FN:s
barn-konvention är en väg att gå.

Välkommen till en
föreläsning i inspiratio-nens
tecken. En stund som inte
lämnar någon oberörd. Det
Titti Mattsson är professor i offentlig handlar om våra barn,
rätt vid Juridiska institutionen, Lunds relationer, prestation och
en tid i snabb förändring.
universitet. Hon forskar och
undervisar i socialrätt, förvaltningsprocessrätt och familje-rätt. Hon är Hur kan vi möta våra barn i
även docent i socialrätt och i socialt deras bygge av självkänsla?
Känner våra barn att skolan
arbete. Forskningen behandlar
rättsäkerhets- och integritetsfrågor är till för dom? Hur hanterar
vi situationer då vi känner
rörande socialrättslig verksamhet,
särskilt vad avser socialtjänsten och oss förvirrade när det
kommer till Internet och all
hälso- och sjukvårds-frågor.
teknik. Hur stöttar vi dagens
barn när de tittar på oss och
Titti Mattsson har även mångårig
erfarenhet av forskning och undervis- undrar:
- Vad ska jag bli när jag blir
ning rörande barnrätts-liga frågor.
stor?

Program 30 nov 2017
och 6 mars 2018
13.00 Välkommen
13.10 Barnets perspektiv
13.30 Titti Mattsson
14.30 Eftermiddagskaffe med kaka
15.00 Micke Gunnarsson

Program 5 mars 2018
17.00 Välkommen
17.10 Titti Mattsson
18.10 Kvällskaffe med smörgås
18.30 Micke Gunnarsson

