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PROGRAM  
09.30 – 10.00 Kaffe och registrering 

10.00 – 10.20 Inledning
  Folke Bernadottestiftelsen hälsar välkomna!
  Inledningstalare 
  Film

10.20 – 10.45 Barnkonventionen – vägen framåt 
  Trots att snart 30 år gått sedan Sverige ratificerade konven 
  tionen finns brister i skyddet av barns mänskliga rättigheter.  
  Barns status som experter på sina egna liv måste stärkas.
  Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

10.45 – 11.05 Barnrätt i praktiken – att få fatta egna beslut  
  och att få vara självständig
  Rätten för barn med funktionsnedsättningar att få växa   
  upp som de personer de är.
  Malin Ekman Aldén, generaldirektör för  
  Myndigheten för delaktighet 

11.05 – 11.20 Bensträckare och utställning

11.20 – 11.50 Att jobba som barnexpert i Opratat.se
  Med hjälp av Opratat.se blir det lättare att prata om svåra  
  tankar och känslor i sina familjer.  
  Blanka Finnman och Otto Runsten, barnexperter samtalar med  
  Lena Nyblom Malmberg. Ann-Marie Stenhammar, projektledare

11.50 – 13.00 Lunch, mingel och utställning



13.00 – 13.30 Parallella seminarier – omgång 1 (välj ett nedan)
13.40 – 14.10 Parallella seminarier – omgång 2 (välj ett nedan)

1A, 2A  Hur kan delaktighet bli möjligt på korttids? 
   Presentation och diskussion om delaktighet i teori och praktik  
   och hur det skulle kunna användas på korttidsboende. 
   Ann-Marie Öhrvall, med dr. arbetsterapeut och  
	 	 	 Eva	Melin,	fil	dr.	sjukgymnast

1B, 2B  Barns delaktighet i projekt 
   För Arvsfonden är delaktighet viktigt. Med det menar vi att  
   de som projektet vänder sig till, dess målgrupper, ska vara   
   aktiva i projektet från start till slut. Det är målgruppernas   
   behov som ska styra verksamheten. Vi säger att ett arvsfonds- 
   projekt genomförs för, med och av målgruppen. Hur deltar  
   då barn i våra projekt?   
   Liselott Norén, handläggare, Arvsfonden
 
  Hur får man barn med funktionsnedsättningar   
  att vara delaktiga? – Vi har verktygen;

1C, 2C  RättVisat – visar vem du är 
   Jobbar du med personer som har svårt att kommunicera? Då   
   känner du kanske till det som kallas kommunikationspass?  
   Ett pappersdokument som allt för sällan blir uppdaterat. Nu  
   finns en lösning! Appen RättVisat är ett digitalt kommunika- 
   tionspass. En app som gör att personer med kommunikations- 
   svårigheter alltid kan ha med sig uppdaterad information   
   om sig själva. 
   Johanna Björnhage och Lina Bjarnegård Carlsson

1D, 2D  Alternativ och Kompletterande Kommunikation   
   (AKK) gör det möjligt. 
   Jessica Eriksson, kommunikationspedagog 



 

14.10 – 14.40 Fika, mingel och utställning

14.40 – 15.10 Information om sexuella övergrepp mot barn  
  – med barn som experter  
  Webbplatsen www.dagsattprataom.se  har tagits fram till 
  sammans med barn och unga. Den innehåller information om  
  sexuella övergrepp mot barn. Vi har träffat 40 barn och unga  
  vuxna som själva varit utsatta för övergrepp, och barn som  
  inte har varit det. De har gjort egna digitala berättelser, hjälpt  
  till att formulera råd eller skrivit bloggtexter.
  Åsa Landberg, handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

15.10 – 15.40 Att vara modig  
  – om konsten att sväva i ovisshet 
  Mänskliga rättigheter är inte något som kan väljas bort eller  
  tas ifrån en rättighetsbärare. Här ingår att ta reda på vad barn  
  tycker om olika saker och använda åsikterna på bästa sätt.   
  Elizabeth Englund, sakkunnig barnets rättigheter,  
  SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

15.40 – 16.15 Det första jag gör när jag kommer hem är…
  Avslutande reflektioner tillsammas med  
  Ulrika Lindberg från Teater Tage Granit

 


