Barns rätt på bästa sätt
Det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna
De bästa resultaten når vi i samarbete och samverkan. Du är säkert en del i ett barns nätverk
och när vi vuxna blir medvetna om vilka andra som finns i barns närhet har vi goda
förutsättningar att lyckas nå målet, att alla barn ska få bli sitt bästa. Nu kan din arbetsplats
bredda och spetsa kunskapen kring barns perspektiv, barnrättsperspektiv och barns behov.
För ditt arbetslag eller din förening
Till våren finns möjlighet för ditt arbetslag eller din förening att genomföra utbildningen Barns
rätt på bästa sätt. Den riktar sig till arbetsgrupper inklusive chef eller till föreningar inklusive
styrelseledamöter, och syftar till att du blir mer medveten om vuxnas viktiga roll för barn och
unga.
Utbildning - Barns rätt på bästa sätt
Utbildningen hålls och genomförs av personal från barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Det finns god möjlighet för dig som deltagare
att påverka innehållet. Utbildningen genomför varje arbets- eller föreningsgrupp för sig och ni
ges möjlighet till fördjupade samtal kring just din arbetsplats barnperspektiv. Utbildningen
omfattar fyra tillfällen à tre timmar och har även som mål att du som medarbetare och/eller
medborgare, får koll på vilka verksamheter som finns och hur de samverkar för barns bästa.
För föreningar finns möjligheter till andra tidsramar, t.ex. under en helg eller under kvällstid.
Ni bestämmer själv vilka dagar och tider som passar er.
Tematiskt upplägg – fyra träffar
Första träffen har tema barn och familj. Där får du reda på mer om Centrala Barn- och
elevstödsenheten (CEBE) och Barn- och ungdomssupporten (BUS) och deras samarbete kring
föräldrakurser. Du tar del av barnkonventionens innehåll och får möjlighet att samtala kring
hur vi kan göra den levande i Hässleholm och på din arbetsplats. Du får en bild av vilka
samarbeten och möjligheter som finns idag, för att värna barnen. Vi ser närmre på
barnperspektiv, barnrättsperspektiv vilket bland annat innefattar den grundläggande
likvärdigheten. Du får också flera bra bok- och filmtips.
Andra träffen har tema förskola och skola och här får du god inblick i förskole- och
skolverksamheten. Du får veta mer om förskolans och skolans uppdrag, och hur det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet sker, samt hur man arbetar för likvärdighet för alla
utifrån värdegrunden. Du får höra om hur viktig förskolan och skolan är som skyddsnät för
våra barn, barns inflytande och delaktighet, barnstödsteam/elevhälsoteam och
barnhälsa/elevhälsa.
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Tredje träffen handlar om barns sociala situation och presenterar hur socialtjänsten arbetar för
barns bästa. Vilka uppdrag har enheterna inom socialtjänsten? Du får bekanta dig med
mottagningsenhet, familjebehandling, ekonomisk rådgivning, Novum, Familjefrid m.fl. Du får
också reda på i vilka sammanhang du har anmälningsplikt om du anar att ett barn far illa.
Fjärde träffen innehåller en del handfasta tips på hur du kan agera i olika situationer. Den
innehåller information och samtal kring barn i utsatta situationer, barn som anhöriga och
trauma. Rubriken för träffen är ”Vara vettig vuxen” och tar även upp fallbeskrivningar kring
begreppet ’civilkurage’. Ni i arbetsgruppen får möjlighet att reflektera kring hur ni kan gå
vidare med att göra barnkonventionen levande på er egen arbetsplats.
Till varje träff inbjuds ytterligare aktörer utifrån gruppens önskemål, t.ex. representanter från
Maria Skåne Nordost, Stöttecenter, psykiatrins barnombud m.fl.
Kursintyg
Vid sista träffen delas kursintyg ut, samt inbjudan till kommande arrangemang, föreläsningar
och återträffar, för att främja barns rätt på bästa sätt.
Kontaktuppgifter
Hör gärna av dig med frågor och funderingar till kursledare/arrangörer:
Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare, centrala barn- och elevstödsenheten,
barn- och utbildningsförvaltningen, kristina.kjellqvist@hassleholm.se, 0451-26 84 44
Tina Strömberg, enhetschef på barn- och ungdomssupporten, socialförvaltningen,
tina.stromberg@hassleholm.se, 0451-26 70 45
Kinna Stigsdotter, stödkoordinator, centrala barn- och elevstödsenheten, barn- och
utbildningsförvaltningen, kristina.stigsdotter@hassleholm.se, 0451-26 88 44
Jessica Lysell, enhetschef på barn och familj, myndighetsenheten, socialförvaltningen,
jessica.lysell@hassleholm.se, 0451-26 74 90
Görgen Olsson – behandlingssamordnare vid verksamheten för ensamkommande,
socialförvaltningen, gorgen.olsson@hassleholm.se, 0451-26 64 58
Anders Götesson – enhetschef psykiatrisjukvård/psykiatrisamordnare, omsorgsförvaltningen,
anders.gotesson@hassleholm.se 0451-26 74 03
Stina Lindén – anhörigstrateg, omsorgsförvaltningen, stina.linden@hassleholm.se,
0451-26 87 36

