
Barnrättsdagarna arrangeras av:

Den 1 januari 2020 träder bankonventionen i kraft som svensk lag vilket vi ser 
som positivt.  Nu behöver vi tillsammans ta fler steg, rusta och se över våra  
verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Är jag, du, vi och alla  
andra redo? 
 
Artikel 6 barnets rätt till utveckling - en av Barnkonventionens grundläggande principer 
Ihop med andra artiklar, t.ex. rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och fritid samt konventionens 
särskilda skyddsartiklar ska barnets rätt till liv och utveckling vara vägledande. Barnets utveckling, hälsa och  
psykosociala välfärd är i många avseenden beroende av varandra. Enligt barnrättskommittén är det flera 
grundläggande mänskliga rättigheter som behöver främjas och skyddas för att skapa goda förutsättningar för 
barns och ungdomars utveckling.  
 

Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till utveckling bland annat en rätt för barnet att få sina grundläg-
gande behov tillgodosedda, rätt till omvårdnad och skydd, utbildning, fritid, lek och vila. Barnet har också rätt 
till kärlek och trygghet och rätt att få ta ansvar och påverka sin situation i relation till ålder och mognad samt 
att efterhand få frigöra sig från beroende av föräldrarna/vårdnadshavarna. Yngre barn som växer upp under 
svåra förhållanden kräver särskild uppmärksamhet 
 

Olika åldrar har olika behov  
Barnkonventionen gäller alla barn men åldersgrupperna 0-6, 7-12 och 13-18 kan ha olika behov och olika  
förutsättningar. Yngre barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och vägledning, 
liksom tid och utrymme för lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden kännetecknas av snabba fysiska, 
kognitiva och sociala förändringar och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och  
roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter.  
 
 
 

Övergripande för Barnrättsdagarna 2020 är barnets rätt till utveckling och 
barnkonventionen som lag – vad innebär det för olika samhällssektorer,  
verksamheter, inom olika yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi  
tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya? 

För mer information om temat och dess innehåll besök  
www.barnrattsdagarna.se 

                          TEMA: Varje barns rätt till utveckling  

                                                med fokus på barnkonventionen som lag i praktiken

I alla beslut som rör barn 
behöver frågan ställas:  

Gynnar beslutet barnets  
utveckling eller hindras barnet  

i sin utveckling? 

21-22 april 2020 på Conventum i Örebro  

Information om temat och det praktiska  



DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs den 21-22 april 2020 i  
kongresshallen på Conventum i Örebro. 
Registreringen öppnar kl. 07:30 den 21 april, vid registrering 
serveras kaffe med smörgås.
Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i  
kongresshallen, Conventum.
 
PLATS 

Conventum ligger centralt i Örebro, cirka 15 minuters  
promenad från centralstationen. Adressen till Conventum 
Kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro. 
 
KOSTNAD

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna är:  
2 600 kr ex. moms per person.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt kvällsmingel med 
förtäring den 21 april.
Studenter betalar 500 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast 
ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att visa giltigt 
CSN-kort eller motsvarande vid registreringen.

ANMÄLAN

Anmälan öppnar första veckan i december 2019 och kan  
endast göras online via www.barnrattsdagarna.se  

Sista dag för anmälan är kl. 15:00 den 20 mars 2020.  
Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen 
möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan 
representant. 
 
Vänligen notera att anmälan kan stänga tidigare om deltagar-
antalet når maxgränsen innan sista anmälningsdag.

ANSÖK OM ATT HÅLLA SEMINARIUM

Inför Barnrättsdagarna 2020 tar vi emot ansökningar om att 
hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning 
till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forsk-
ningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskus-
sion kring?  
 
Vi välkomnar dig som har erfarenhet från såväl forskning som 
praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, 
insatser och ny forskning som rör konferensens tema. 
 
Sista dag att ansöka om seminarium på Barnrättsdagarna 2020 
är den 31 oktober 2019. Välkommen in med din ansökan! 
 

MÅLGRUPPER

Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare på 
nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat social-
tjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och 
skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter 
och idéburen sektor.

UTSTÄLLARE

Det finns två olika priskategorier för utställare.  
 
Kategori 1: I direkt anslutning till kongresshallen är kostnaden 
för hyra av utställningsplats 15 000 kr ex moms  
 
Kategori 2: På mellanplanet finns en yta där det serveras fika. 
Utställare som väljer denna plats betalar 7 000 kr ex moms 
 
Avgiften gäller för 2 dagar och då ingår deltagande för 1 per-
son. Blir ni fler än 1 utställare tillkommer en kostnad på 1 500 
kr/person och innefattar de måltider, seminarier och föreläs-
ningar som ingår i konferensen.  
 
Anmälan sker online via www.barnrattsdagarna.se 

Se fliken Utställare på www.barnrattsdagarna.se för mer 
information.
 
LOGI

För de som vill övernatta i Örebro kommer det att finnas rum 
blockade för Barnrättsdagarnas deltagare på ett flertal hotell i 
olika prisklasser.  
 
Hotellen kan bokas via anmälningsformuläret när du anmäler 
dig till konferensen.

Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. 
Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på hotellen. 
 
PERSONUPPGIFTER ENL. GDPR 

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina 
personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med  
dataskyddsförordingen (GDPR). 
 
FRÅGOR 

Var god kontakta: Susanne Björk, projektledare  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Praktisk information

BARNRÄTTSDAGARNA

21-22 APRIL
I KONGRESS-
HALLEN PÅ  

CONVENTUM  
I ÖREBRO

Barnrättsdagarna är en kongress som vill uppmana och stödja olika verksamheter, 
myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär 
att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat 
och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.   
 


