Barnrättsveckan 2018
- Att i samverkan uppmärksamma barn och ungas rättigheter

Sammanställt av Maria Selway
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Bakgrund
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn
oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska
barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.
Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag för att barnkonventionen ska bli svensk lag den 1
januari 2020. Ett viktigt steg på vägen mellan nu och 2020 är anpassning i rättstillämpning
och omfattande utbildningsinsatser för att höja medvetenheten och kompetensen på området.
Barnrättsveckan i Halmstad initierades i syfte att höja medvetenheten och kunskapsnivån på
barnrättsområdet i samverkan med en rad aktörer. Målgruppen har varit så väl barn och unga,
personal samt medborgare i kommunen.
Sedan 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen i Halmstads kommun jobbat med det
nationella eventet ”Tusen Lyktor” i koppling till den internationella barnrättsdagen den 20/1.
Att inlemma eventet ”Tusen Lyktor” i den första arrangerade barnrättsveckan blev en
självklarhet.
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Tillvägagångssätt
Under våren 2018 inrättades en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från barn- och
ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och
teknik- och fritidsförvaltningen samt Rädda barnen. Under hösten har
även en socionompraktikant och SISU Idrottsutbildarna Halland deltagit i
arbetsgruppen. Gruppen har träffats vid cirka fem tillfällen totalt, övrig
kommunikation har skett digitalt. Det samordnade uppdraget för
barnrättsveckan blev via Samverkan barn och unga med projektledning av
socialförvaltningens Förebyggande enhet.
Genom en ansökan hos ”sociala gruppen” Ljungbergska stiftelsen och
Handelsföreningen blev barnrättsveckan beviljad 20tkr från Ljungbergska
stiftelsen respektive 10tkr från Halmstads handelsförening. En mer
ingående rapport av ekonomin följer senare i denna rapport. Utan detta bidrag kan det
konstateras att veckan hade det varit svår att genomföra.
Under sommaren kopplades också en kommunikatör till arbetet, som arbetade fram en
kommunikationsplan tillsammans med arbetsgruppen.
En del i arbetet med barnrättsveckan har varit att arbetsgruppen skickar ut nyhetsbrevet
”Barnrätt i Halmstad” med ett fokus på barnrättsfrågan lokalt, regionalt och nationellt. Under
hösten har fyra sådana nyhetsbrev publicerats.
En högstadieklass på Östergårdsskolan tog fram ett antal förslag till en bild som kunde
symbolisera veckan. Kommunikationsavdelningen valde sedan ut den bild som de bedömde
lämpligast för ändamålet.

Innehåll i programmet samt utfall
Nedan följer listat samtliga programpunkter som barnrättsveckan innehöll, samt en kort
kommentar om utfallet. Programpunkterna är uppdelade på inriktning 1. Barn och unga, 2.
Personal samt 3. Publika arrangemang.

1. Inriktning barn och unga
1.1 Skapande och samtal kring barns tankar kring barnkonventionen
Barn och pedagoger fick samtala, skriva och rita
sina tankar om ”Vad tycker du är viktigt för alla
barn i världen?” Workshop 19/11 och 22/11 med
Ann Granström, Ulla- May Karlsson, Jennie
Aronsson. Utfall: Barn och pedagoger från en
förskola deltog, personalen som kom var
förundrade över att få komma till en plats som de
hört talas om, men inte besökt tidigare
(Kärnhuset). Deltagarna hade en vana av att
skapa och tog sig an materialen på en gång och
skapade en gemensam målning, ”flyttfåglar” och
ritade sina funderingar kring vad de tycker är viktigt för alla barn i världen.
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1.2 Digital ateljé – Puppet Pals
Deltagare gavs möjlighet att skapa en digital teater i Puppet Pals utifrån valda delar i
barnkonventionen. Ansvarig: Datastudion, Kärnhuset Resurscentrum Utfall: Öppen aktivitet
men det kom inga deltagare.
1.3 Visning av filmen Isblomma med efterföljande diskussion.
Film om barns rättigheter utifrån ett familjeperspektiv med överkonsumtion av alkohol. Fem
separata tillfällen erbjöds för klasser på högstadiet av Förebyggande enheten Utfall: Inställt
p.g.a. uteblivna anmälningar.
1.4 Föreläsning med föreningen Maskrosbarn.
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som under sina tolv år de
har funnits stöttar barn och ungdomar som har föräldrar som mår
psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Föreningen jobbar både med
direkt stöd till ungdomarna samt ett omfattande påverkansarbete, där
de bland annat erbjuder föreläsningar. Stödgruppsledare från
NOVA, socialförvaltningen deltog samt personal från Nolltrefem
som kort berättade om sina respektive verksamheter. Klasser från åk
8 och uppåt erbjöds att delta. Arrangerat av Socialförvaltningen och
Möten och skapande på KUF. Utfall: Två föreläsningstillfällen på
vardera en timme för totalt 3 klasser.
1.5 Vad har barn och unga för rättigheter? – workshop
Är vissa rättigheter viktigare än andra och vad betyder dem egentligen? I denna workshop
pratade man om barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen. Erbjudande till klasser
från åk 8 och uppåt i kombination med deltagande av föreläsning med Maskrosbarn.
Arrangerade av Möten och skapande, KUF och Rädda barnen. Utfall: Inställt p.g.a. uteblivna
anmälningar
1.6 Barnrätt – workshop
Vad skulle du berätta om du fick bestämma? Tillsammans med en konstnär gjordes löpsedlar
på ett kreativt sätt som sen sätts upp i löpsedelhållarna på Folkets rum Österskans.
Workshopen riktades till klasser från åk 8 och uppåt i kombination med deltagande i
föreläsning med Maskrosbarn. Arrangerat av Upplevelser och konst på KUF. Utfall: Inställt
p.g.a. uteblivna anmälningar
1.7 Alla har en röst! – en teaterföreställning med Dramalogen
Denna interaktiva föreställning lyfte ämnet demokrati, allas lika värde och respekt för andra
och riktade sig mot elever i åk F-3. Föreställningen utspelade sig på en djurpark där en sträng
djurskötare körde med djuren. På nätterna smög det sig in ett annat litet djur, som tillsammans
med djurparkens djur bestämmer sig för att försöka ändra på den elaka djurskötaren.
Arrangör: Skapande skola, BUF Utfall: Tre skolor i kommunen fick möjlighet att ta del av
föreställningen; Bäckagårdsskolan, Snöstorpsskolan och Vallåsskolan. Totalt deltog drygt 400
elever.
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1.8 Kotteutställningen
En utställning med konstverk som barn skapat efter att ha gått
Kottepromenaden. Varje år erbjuds alla femåringar i Halmstads kommun
att gå en guidad konstpromenad baserad på barnboken ”Kotten som
försvann” som utspelar sig bland Halmstads många skulpturer. Årets tema
på utställningen var barnrätt. Arrangerat av Upplevelser och konst samt
Möten och skapande på KUF. Utfall: Till kottevernissagen den 21/11
deltog cirka 40 barn och pedagoger. Det blev en fin invigning med allsång
med Peter Bengtsson. Det kändes väldigt lyckat att jobba med ett
barnrättstema på själva utställningen, förskolorna hade verkligen tagit sig an
detta på ett spännande sätt.
1.9 Konstworkshop i samband med Knutte Westers utställning ”Av tiden flätar jag en
plats”
Efter ett besök i Konsthallen besökte konstnären Hanna Hallén klasser och hade en
konstworkshop med utgångspunkt i Knutte Westers verk. Uppgiften var att skapa ett collage
gruppvis utifrån en gestaltad person och genom bilder berätta vem hen var eller skulle kunna
vara. Hur skulle det kunna vara att leva som gömd flykting? Vad har barn på flykt för
drömmar och rädslor? Syftet med projektet var att träna på förståelse för andra människor
samt att öva på att berätta en historia med hjälp av bilder. Arrangerat av Skapande skola på
BUF, Upplevelser och konst samt Möten och skapande på KUF. Utfall: 12 klasser i åk F-3
deltog i projektet. Klasserna kom från Eldsberga skola, Lyngåkraskolan, Vallåsskolan och
Åledskolan.

2. Inriktning personal
2.1 ”Att ta barnrättsarbetet vidare” – konferens.
Regional/ nationell delvis digital konferens i Halmstad utifrån Barnombudsmannens
regeringsuppdrag ”Barnrätt i praktiken”. Konferensen arrangerades av regionala aktörer i
samråd med Barnombudsmannen för att sätta barnrättsfrågan i sitt sammanhang utifrån de nya
förutsättningarna som råder från januari 2020. Den primära målgruppen för konferensen var
strategiska funktioner inom kommunerna och civilsamhället i Halland. Arrangörer:
Barnombudsmannen, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland Utfall: I stort sett
deltog samtliga från arbetsgruppen, plus ca ytterligare 15 personer från Halmstads kommun.
2.2 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid…och lite kill i magen
Deltagarna fick möjlighet att ta del av Naturskolans verksamhet; utomhuspedagogiken. Frågor
man jobbade kring var: ”Hur förhåller man sig till artikel 31 i barnkonventionen; Varje barn
har rätt till lek, vila och fritid. Vilka lärmiljöer använder vi oss av och hur utmanar vi barn,
elever och pedagoger? Varför är det viktigt med risktagande?” Vad säger forskningen?”
Arrangör: Kärnhuset Resurscentrum Utfall: 7 deltagare. Kommentar från deltagarna: ”Viktigt
att utmana barnen och lära dem riskbedömning från tidig ålder”.
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2.3 Att arbeta digitalt för att stödja språk-, läs- och skrivutveckling
Föreläsning med Johanna Kristensson, logoped och språk-, läs-, och skrivutvecklare
Hur och vilka digitala hjälpmedel det finns för att komplettera och stötta barn och elevers
språk-, läs- och skrivutveckling? Arrangör: Kärnhuset, Resurscentrum Utfall: 15 deltagare
2.4 Introduktion till barnets mänskliga rättigheter i förskolans värld
Visning av Knutte Westers utställning ”Av tiden flätar jag en plats”. Efter visningen gick
deltagarna till Klarasalen och fick en introduktion till barnets mänskliga rättigheter i
förskolans värld med barnrättsexpert Åsa Ekman. Vad betyder barnkonventionen för oss som
pedagoger i Halmstads kommun? Arrangerad av Möten och skapande, KUF. Kvällstid Utfall:
15 pedagoger deltog och samtliga gav uttryck för att de var mycket nöjda.
2.5 Kan man få A i idrott och hälsa om man sitter i rullstol? – om att se möjligheter
Föreläsning med specialidrottspedagoger Arrangörer: Kärnhuset Resurscentrum Utfall:
Inställt p.g.a. uteblivna anmälningar
2.6 Barns rätt till flera språk – multimodalitet,
”Tipsrundor” kopplat till barns rätt till flera språk. Tipsrundorna pågick under hela veckan.
Arrangör: Verksamhetsutvecklare, Kärnhuset, Resurscentrum
2.7 Barns rätt till flera språk
Föreläsning med Erika Eklöf, språk-, läs- och
skrivutvecklare Vikten av att tidigt arbeta medvetet med
språk för att ge varje barn de bästa förutsättningarna i livet.
Arrangör: Kärnhuset Resurscentrum Utfall: ca 10-12
pedagoger
2.8 Barns rätt till frihet
Vad betyder det? Hur påverkar det våra verksamheter?
Föreläsning för pedagoger av jämnställdhetsutvecklare
Maria Seger. Arrangör Kärnhuset Resurscentrum Utfall: 7
deltagare
2.9 Dramaövningar utifrån Pernilla Stalfelts bok ”Alla barns rätt”
Tillsammans med förskolepedagoger höll dramapedagogen Malin Norling i övningar.
Arrangerad av Möten och skapande, KUF. Utfall: 18 personer deltog.
2.10 Att upptäcka barnkonventionen genom kamerans ABC.
Klara Björk som är forskare på Göteborgs universitet och arbetar för Visuell praktik höll ett
seminarie tillsammans med förskolepedagoger. Utfall: 19 personer deltog.

3. Inriktning publika arrangemang
3.1 Lunchvisningar av Knutte Westers utställning och offentliga konstverk
Av tiden flätar jag en plats. En fördjupad lunchvisning av Knutte Westers utställning på
Halmstads konsthall. Arrangerat av Upplevelser och konst på KUF. Utfall: 5 personer deltog
på lunchvisningen av Knutte Westers utställning den 22/11. Arrangören: ”Det var ju ett litet
gäng som deltog, men det blev en väldigt fin visning! Det funkade mycket bra att anlägga ett
barnrättsperspektiv på Knutte Westers arbete, så det känns helt klart som en lyckad visning.”
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3.2 Barnkonventionen - en viktig grund i svensk föreningsidrott.
Föreläsning med Mikael Blixt, projektledare Skola och idrott på UNICEF. Syftet var att
inspirera fler ledare till att skapa en verksamhet som är trygg för barn att vistas och utöva sin
idrott i. Målgrupp: I första hand föreningsledare och idrottsföräldrar. Arrangerat av SISU
Idrottsutbildarna, Teknik- och fritid. Utfall: Ca 15 personer deltog som var föräldrar/ledare
från föreningsidrotten. Mycket bra diskussioner och aktivt deltagande.

3.3 ”Barnets rättigheter i Halmstad, vad betyder det?”
Föreläsning, samtal samt övning av och med barnrättsexpert
Åsa Ekman. Förmiddagsföreläsning. Arrangör Möten och
skapande på KUF. Utfall: 89 anmälda, 77 personer deltog
följande förvaltningar fanns representerade; Soc, BUF, KUF
och TF. I en samarbetsövning togs fram en prioriteringslista
över barnkonventionen utifrån ett Halmstad perspektiv
(Se bilaga 1) med summeringen att det inte är möjligt att göra
en prioritering av artiklarna i barnkonventionen.
3.4 Temakväll - barn, unga och internet.
Kvällsföreläsning om barn, unga och internet med primärmålgrupp föräldrar. Syftet var att
öka kunskapen om barn och unga som internetanvändare och de risker som finns kopplat till
sexuell utsatthet. Föreläsare Nina Rung. Arrangör Länsstyrelsen i Halland Utfall: Fullsatt ca
150 personer.
3.5 Temaveckor på mötesplatser för unga
På samtliga mötesplatser: United i Oskarström, Horizonten i Fyllige, Zonen på Andersberg
och Nolltrefem i centrum hade temaveckor kring barns rättigheter. En affischkampanj med
frågeställningar en quiz kring barnrätt och pyssel med pärlning av budskap samt målning av
glasburkar arrangerades. Arrangerat av Möten och skapande, KUF.
3.6 Barnens rätt på ”stan”
Under veckan erbjöds butiker, restauranger och caféer att delta i barnrättsveckan via utskick
av Halmstads cityförening och krögarföreningen, men också genom personliga besök att delta
i barnrättsveckan. Dels genom att sätta upp affischer och tillhandahålla flygblad, men också
genom att arrangera specialerbjudande för barn och unga under veckan. Ansvarig
Förebyggande enheten, SOC Utfall: 13 företag hade barnrättserbjudande, affischer och
foldrar och 3 företag spred affischer och eller foldrar.
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3.7 Öppet hus NOVA
Workshop med socialförvaltningens stödgruppsverksamhet för
barn och unga som lever i familjer där det förekommer våld,
psykisk ohälsa eller missbruk. Utfall: Det var 21 personer som
deltog på öppet hus, största andelen av dessa var professionella,
ex. från region Halland, frälsningsarmén samt från olika
förskolor.
3.8 Temaveckor på biblioteken
Biblioteken (både folk- och skolbiblioteken) hade under veckan
affischer och böcker på temat barns rättigheter och var
barnrättstema på bibliotekens hemsida. En tipslista för pedagoger inom ämnet lades ut på
bibliotekswebben på temat Barns rättigheter. Arrangerat av Kunskap och samhälle på KUF.
Utfall: Stort intresse från allmänheten.

3.9 Konstutställning av elever från Östergårdsskolan särskoleklass
En klass från Östergårdskolan fick frågan om de ville ta fram en bild som symbol för
barnrättsveckan 2018. Under barnrättsveckan satte eleverna själva ihop en utställning på
stadsbiblioteket med samtliga bilder som togs fram. Ansvariga: Ulrika Glans samt eleverna
själva.

3.10 Tusen Lyktor
Barnrättsveckan avslutades med manifestationen Tusen lyktor där tusentals små ljuslyktor
levererades till rådhustrappan från ett stort antal förskolor i kommunen; såväl kommunal som
fristående. Ljuslyktorna är dekorerade av barnen själva och diskussionerna om
barnkonventionen var en självklar del i framtagandet. Syftet med manifestationen är att
synliggöra alla barn i förskolan i kommunen och ge dem en röst i det offentliga rummet.
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Förskolor och förskoleklasser hade på förhand fått ut sånger som de kunde sjunga och prata
om barns rättigheter. Dessa sånger och en hel del andra sjöngs tillsammans med barnen på
plats och Peter Bengtsson. Förutom ljuslyktorna, blev det ett kort dramaframträdande av
Pauline Broholm Lindberg samt eldshow av konferencier Peter Bengtsson, Dramalogen.
Arrangör: Kärnhuset, Resurscentrum samt Möten och skapande KUF.
Utfall: Deltagare vid manifestationen ca 450 besökare. Ett mycket lyckat arrangemang.

Reflektioner
Strax efter att barnrättsveckan var genomförd träffades arbetsgruppen på ett
uppföljningsmöte. Nedan följer en sammanställning av synpunkter från detta möte och övriga
kommentarer som kommit in under veckans gång. Synpunkterna har vi sammanställt under
fem rubriker; 1. Varför en barnrättsvecka? 2. Organisation 3. Planering av arbetet
4. Kommunikation 5. Barnrättsvecka 2019
1. Varför en barnrättsvecka?
- Det är viktigt att det framgår att främsta syftet med att arrangera en
uppmärksamhetsvecka kring barns rättigheter är att gemensamt kraftsamla under en
kortare period för att få mesta möjliga uppmärksamhet kring frågan. För oss som
dagligdags arbetar med dessa frågor är det en självklarhet att barns rättigheter
genomsyra all verksamhet mer eller mindre hela tiden.
2. Organisation
- Initiativet till en barnrättsvecka kom till genom att ett fåtal tjänstepersoner från olika
förvaltningar pratade sig samman. Genom arbetets gång, vilket pågått i stort sett hela
2018, har det framgått vid ett flertal tillfällen, att arbetet skulle behöva vara ännu
bättre förankrat i organisationen. En sådan förankring skulle troligen få fler
involverade och intresserade att delta.
- Samarbetet med civilsamhället skulle kunna utvecklas.
- Arbetsgruppen har fungerat väl och det tvärsektoriella samarbetet ger redan idag
ringar på vattnet inom andra områden.
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3. Planering av arbetet
- En återkommande synpunkt har varit hur viktigt det är att ett event av denna karaktär
har en planering med god framförhållning. Att involvera pedagoger och annan
skolpersonal för att nå ut till barn och unga förutsätter lång framförhållning. Sex
månader har nämnts som en rimlig tidsmarginal.
4. Kommunikation
- Kommunikationsplan bör således presenteras med minimum 6 månaders
framförhållning.
- Facebook är troligen den bästa kanalen att kommunicera när det gäller publika
arrangemang.
- Kommunikation via intranätet fungerar i dagsläget dåligt när det gäller BUF
personal, Unikum fungerar bättre.
- Konstateras kan att det finns potential att utveckla samarbetet med
kommunikationsavdelningen och hur spridningen av information sker.
5. Inför barnrättsvecka 2019
- 2019 blir ett extra viktigt år eftersom barnrättslagen träder i kraft januari 2020. Det
finns ett stort engagemang hos arbetsgruppen att fortsätta med arbetet och arrangera
en barnrättsvecka även 2019.
- En sådan vecka bör ha ett ännu tydligare fokus – En väg skulle kunna vara att välja ut
en huvudmålgrupp? En annan synpunkt som kommit upp är att det är att föredra att
arrangera större aktiviteter och istället minska ner på antalet. Vi bör också förvissa
oss om att när arbetsgruppen spikar programmet att inga arrangemang ligger på
samma tidpunkt, åtminstone inte när det riktar sig till samma målgrupp.
- I den initiala planeringen bör utvärderingsinsatserna tänkas in, inte minst när det
gäller barn och ungas synpunkter och förvärvade kunskaper.
- En metod att överväga är att arrangera fler webbsända föreläsningar/evenemang, tex
utifrån det material Barnombudsmannen kontinuerligt tillhandahåller.
- Avslutningsvis är det viktigt att arbetsgruppen lägger ännu mer tid på att tydliggöra
ansvarsfördelningen inför respektive aktivitet.

Ekonomi
Genom en ansökan hos ”sociala gruppen” blev barnrättsveckan beviljad 20t från
Ljungbergska stiftelsen samt 10t från Halmstads handelsförening. Utan detta bidrag kan det
konstateras att det hade varit nästan omöjligt att genomföra barnrättsveckan
De tilldelade medlen har används på följande sätt:
6120kr ...…..Trycksaker; beachflag, flygblad, affischer samt eventband
3000kr ….....Föreningen Maskrosbarn
10. 000kr … Två föreläsningar med barnrättsexpert Åsa Ekman
3500kr …… Kostnader för fika
3500kr …… Ljus show tusen lyktor
450kr ……. Material UNICEF
1000kr …… Konstutställning av Östergårdskolan
500 kr ……. Presenter till föreläsare
Total summa: 28.070kr
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Övriga kostnader för personal och material har täckts av respektive enhet eller verksamhet.
Kvarstående belopp har vi begärt ska överskjutas till Barnrättveckan 2019.
Arbetsgruppens förhoppning är att genom denna rapport bli beviljade ytterligare medel för att
kunna genomföra en likande barnrättsvecka under vecka 47 2019.

Summering
Vi som arbetat med detta event och utifrån de synpunkter vi fått in kan vi konstatera att
barnrättveckan 2018 blev ett mycket lyckat arrangemang. Inte bara för att det lyft
barnrättsarbetet utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv utan också för att det ger många positiva
ringar på vattnet i det fortsatta samarbetet. Vi ser också tydligt att de barnrättsliga frågorna
finns med tydligare i olika sammanhang i det vardagliga arbetet i Halmstad än tidigare.
2019 är ett viktigt år när det gäller barnrättsfrågor i Sverige. Den 1 januari 2020 träder den
nya barnrättslagen i kraft. Det kommer att göras många kunskapshöjande insatser från både
nationellt och regionalt håll. I arbetsgruppen ser vi inga tveksamheter av att det finns stora
vinster med att fortsätta det lokala arbetet gärna med ett breddat samarbete med civilsamhället
och med en ännu bättre förankring i den kommunala organisationen.
Arbetsgruppens förhoppning är givetvis att vi genom denna rapport ska få ett fortsatt stöd från
Ljungbergska stiftelsen och Halmstads handelsförening.
Avslutningsvis vill vi göra ett medskick om att notera den regionala barnrättskonferensen som
arrangeras av Länsstyrelsen Halland och Region Halland den 1 mars 2019.
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