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Barnrättsdagarna är en konferens som vill uppmana, stödja och
inspirera 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.
Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och
fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig
information samt att ha tillgång till information och material från
olika nationella och internationella källor.

För mer information besök www.barnrattsdagarna.se
Barnrättsdagarna arrangeras av:

I samarbete med:

BARNRÄTTSDAGARNA

Rätten till utbildning och information
- ur ett folkhälosperspektiv

TEMA: På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till
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information och utbildning och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen
rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.
För att kunna tillgodogöra sig rätten till information och utbildning krävs att
barnet i sin vardag har tillgång till stödstrukturer som är både rätt och bra. Skolan är en mycket viktig arena och framgång i skolan är en stark skyddsfaktor för
alla barn. Det är dock många faktorer som kan påverka barns förmåga att ta till
sig information och klara av sin skolgång.

Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där
barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i
att tillgodose barnets rättigheter. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller
sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk
ohälsa eller missbruk.
RÄTTEN TILL UTBILDNING OCH INFORMATION: Inget barn får
utsättas för våld eller övergrepp. Alla barn har rätt till en trygg
uppväxt och goda uppväxtvillkor. Barnkonventionen gäller varje
barn utan åtskillnad. Inget barn får diskrimineras på grund av sin
eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, ekonomiska status, nationella eller etniska ursprung.

För att kunna tillgodogöra sig rätten till information och utbildning krävs att barnet har tillgång till både rätt och bra stödstrukturer i sin vardag.
En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk
ohälsa eller missbruk. Det finns situationer och omständigheter
som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att
tillgodose barnets rättigheter. När det sker reagerar barn olika.
Det är därför viktigt att lyssna in och ta lärdom från barns egna
upplevelser.
Barnrättskommittén uppmanar Sverige att ta itu med de kommunala skillnaderna och förbättra utbildningsresultaten för barn
i missgynnade eller marginaliserade situationer.
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Enligt barnkonventionen har barn rätt att få information som
är anpassad till ålder och förutsättningar. Barnrättskommittén
menar att Sverige bör öka barns, lärares och familjers digitala
kompetens och färdigheter och skydda barn från information
och material som är skadligt för deras välbefinnande samt stärka
mekanismer för övervakning och undersökning av informations- och kommunikationsteknikrelaterade kränkningar av barns
rättigheter.

UTBYTE AV KUNSKAPER: Programmet innehåller kunskap, metoder och idéer kring hur vi kan arbeta både förebyggande och vidta
åtgärder. Barnrättsdagarna är en mötesplats där deltagarnas egna
kunskaper och möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag.
Vi kommer att få ta del av forskare, specialister och praktiker med
kunskap och erfarenhet i frågan. Vi kommer också att ge utrymme
för diskussion och erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, metoder och verktyg kommer att presenteras och diskuteras.
VALBARA PASS: Eftersom programmet består av flertalet
valbara pass har du möjlighet att själv bygga ditt program.
Välj mellan åtta olika seminarier vid fyra tillfällen. Dessa syftar till
att ge dig en möjlighet att fördjupa dig inom olika områden och ge
nya idéer om hur du själv kan arbeta vidare med hjälp av konkreta
metoder och verktyg. Passen är antingen utformade som föreläsning med frågestund eller som workshops. Du kan även ta del av
flera pitcher under pauserna. I det här programmet hittar du en kort
beskrivning av varje pass och mer information hittar du på www.
barnrattsdagarna.se

UTSTÄLLARE: Som utställare har ni möjlighet att visa
material från er verksamhet som rör barn och unga och
anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställningsplatserna är
begränsade, så för att vara säker på att få en plats, anmäl er snarast.
För mer information se
www.barnrattsdagarna.se
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09.00 Vad säger barn och unga om rätten till
information?

Film med barn och unga som bland annat bor i skyddat boende
ger sin syn på rätten till information och utbildning.

09:05 Välkomna till Karlstad
Georg Andrén, landshövding i Värmlands län inviger årets
Barnrättsdagar och hälsar välkommen till Karlstad.

09:15 Inledning
Välkommen från arrangören Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och årets moderator Malte
Hallquist.

09:25 Socialminister Lena Hallengren

11.40 Lunch
13.00 Barnkonsekvensanalyser och barnets bästa
Se seminarie 1a på sidan 4 för mer information

14.00 Paus
14:15 Delaktighet och inflytande för unga
Se seminarie 2b på sidan 4 för mer information

15.15 Kaffepaus

Om regeringens arbete med att stärka barnets rättigheter.

09.35 I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan
Emma Leijnse, journalist Sydsvenska Dagbladet och författare.
Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir
allt större. Det är en utveckling som går på tvärs mot de länder vi
brukar jämföra oss med. Det får stora konsekvenser, både på nationell nivå och för barnens dagliga arbete i klassrummet. Emma
Leijnse har följt två svenska skolklasser genom mellanstadiet,
från fyran till sexan. I den ena klassen har eleverna lågutbildade
föräldrar, i den andra är föräldrarna högutbildade. Hon har träffat
barnen och lärarna i skolan och hemma och noterat skillnaderna
mellan de två gruppernas liv och möjligheter att nå framgång i
skolan.

10.00 Jag vill ha bra betyg
Göran Nygren, doktor i etologi Uppsala universitet. Studieengagemang och ansträngning är viktigt för att elever ska
uppnå höga betyg, men det förutsätter också mycket hemarbete och ett omfattande föräldrastöd. Resursstarka elever med
akademiska traditioner gynnas, och andra missgynnas i dagens
skolsystem.

10:30 Kaffepaus
10:50 Varje barns rätt till en trygg arbetsmiljö
Panelsamtal med fokus på varje barns rätt till en trygg arbetsmiljö i skolan, på fritiden och online. Medverkar gör Maja Frankel
gs Friends, Mårten Petersson BEO, Chiara Bergmark ordf
Elevernas riksförbund, Åsa Wallinder och Charlotta Bäcklund Pettersson NOA Polisen och Magnus Jägerskog gs
BRIS. Cecilia Sjölander modererar samtalet.

11:10 Så ser barnens digitala liv ut
Jannike Tillå, Internetstiftelsen. Svenskarna och internet är en
studie som genomförs av Internetstiftelsen. Youtube, Snapchat,
och Tiktok. 2000-talister har sina egna digitala plattformar och ett
eget sätt att använda dem på. Många föräldrar upplever att de har
koll på vad deras barn gör på nätet – men barnen håller inte alltid
med.

15:45 Barnombudsmannens årsrapport 2022
Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan? Barnombudsman Elisabeth Dahlin presenterar Barnombudsmannens årsrapport 2022 som fokuserar på barns utsatthet och rätt
till deltagande där en stor del handlar om rätten till utbildning
och skolan samt kring rätten till en trygg bostad.

16:15 Stödjande insatser för barn i social utsatthet
Samtalet syftar till att belysa olika grupper av barn i förskoleoch skolåldern som är särskilt utsatta och vilka stödjande
insatser som finns att tillgå för dessa målgrupper för att de ska
kunna tillgodogöras sig rätten till information och klara av sin
skolgång. I fokus står alla barns rätt till utbildning och information hur vi kan överbrygga de hinder som finns för att barn
ska tillgodogöra sig dessa rättigheter. Vi lyfter och diskuterar
olika goda exempel från praktiken.Medverkar gör Kjerstin
Bergman Socialstyrelsen, Rikard Tordön Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Ebba Silfverstolpe Agardh, Skolverket och
Nicolas Lunabba Helamalmö. Cecilia Sjölander modererar
samtalet.

16:45 Aktivitetspaus
16:55 Ur dimman
Mehdi Adnan Mossa, fd kriminell och numera skolkurator.
Psykisk ohälsa och frånvarande föräldrar. Så ser det nästan alltid ut då unga dras in i kriminalitet, enligt skolkuratorn Mehdi
Adnan Mossa. Så var det för honom också. Bara tillsammans
kan vi bryta rekryteringen till de kriminella gängen. Mehdi Adnan Mossa har lämnat ett liv i tung kriminalitet bakom sig. Studier och arbete har lärt honom att antisocialt beteende nästan
alltid bottnar i dysfunktionella hemförhållanden, frånvarande
föräldrar och psykisk ohälsa.

17:30 Slut för dagen
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08.30 Godmorgon – intryck, reflektioner och
slutsatser från gårdagen

10:35 Kaffepaus

Reflektioner över gårdagen och introduktion av dagens
program.

11:00 Barn som anhöriga och utsatthet för våld

08.35 Program för att förebygga psykisk ohälsa
hos barn

Se seminarie 3d på sidan 4 för mer information

12.00 Lunch

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har genomfört en systematisk översikt om effekter
av manualbaserade program som syftar till att förebygga
utagerande problem, ångest eller depression eller konsekvenser av sådan psykisk ohälsa. Barnen var i åldrarna 2-18
år och programmen var dels föräldrastöd dels insatser som
gavs till barn i skolan. Rapporten undersökte också upplevelser av programmen, från studier med kvalitativ metodik.
Agneta Pettersson från SBU föreläser.

13.00 Föräldrastöd och familjestöd

08.55 Rätten till en likvärdig utbildning för alla

Emma Frans, vetenskapsskribent och forskare vid
Karolinska Institutet, om hur man kan prata med barn
om demokrati, hot och hat på nätet, fake-news, kritiskt
tänkande och källkritik. I tider av alternativa fakta
och fake-news kan det vara svårt för en vanlig person
att orientera sig i mediebruset. Vad är sant och vad är
falskt? Emma Frans bestämde sig för att ta sig an uppgiften att dissekera samtidens informationsflöde och med
sin bakgrund inom vetenskap och journalism har hon
tack vare sina insatser blivit tilldelad priser såsom Stora
Journalistpriset och Årets Folkbildare.

Fredrik Malmberg gd SPSM. Kan skolan leva upp till
alla barns rätt till utbildning och vara tillgänglig för alla
barn? Alla barn och unga har rätt att lära utifrån sina egna
förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla
om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

09:25 Aktivitetspaus
09:35 Ungas röst
Rätten till information är oerhört viktig när det handlar
om att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. En studie
som genomförts av MUCF visar tydligt att unga i Sverige
anser att de saknar tillräcklig information och kunskap
för att känna sig trygga med att delta i våra demokratiska
processer. Vad är det de saknar och hur kan vi arbeta för
att tillgodose behovet, främja deras utbildning så att de
kontinuerligt och under hela skoltiden erhåller kunskap
om det politiska systemet och våra demokratiska processer? Stefan Holmgren från MUCF föreläser.

Se seminarie 4d på sidan 4 för mer information

14:00 Paus
14.15 Fake-news, demokrati, hot och hat på
nätet

14:55 Tack för i år
Avslutning med arrangören.
Tema för Barnrättsdagarna 2023 presenteras.

10.05 I spåren av pandemin – hur hanterar och
garanterar vi varje barns rätt till en god utbildning?
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Nu har det gått drygt två år sedan pandemin bröt ut. I
barns och ungas liv är det en relativt stor procentandel av
deras utbildningstid i skolan och förskolan. Många har
tvingats studera på distans, speciellt gymnasieeleverna,
andra har missat undervisning pga sjukdom både bland
elever och lärare/pedagoger. I ett panelsamtal diskuterar
vi: Finns det en utbildningsskuld? Och hur hanterar vi
den i så fall på bästa sätt? Medverkande: Mikael Blixt
UNICEF Sverige, Chiara Bergmark ordf Elevernas riksförbund, Jenny Nilsson SPSM och Embla Persson,
andre vice ordf Sveriges Elevkårer. Cecilia Sjölander
modererar samtalet
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SEMINARIER SOM LIVESÄNDS
1a Barnkonsekvensanalyser och barnets bästa

3d Barn som anhöriga och utsatthet för våld

Pröva och analysera barnets bästa! – Barn och ungas rätt
till biblioteket och dess tjänster. Biblioteksutveckling Region
Örebro län har länge drivit ett arbete för att skapa en barnrättsbaserad verksamhet på folkbiblioteken. Nu har det gjorts
prövning och analys av barnets bästa i frågan om barnets rätt
att få ett eget bibliotekskort. I arbetet har flera rättighetskonflikter synliggjorts. Vårt seminarium kommer fokusera på: Pröva,
analysera, bedöma, beakta barnets bästa. Hur gjorde vi? Barnets
rätt på bibliotek och Hur biblioteken arbetar vidare för barnets
bästa. Föreläsare: Monica Gustafsson-Wallin Barnrättsstrateg,
Eva Carolin Carlbom och Emma Elofsson Biblioteksutveckling
Region Örebro län.

Stor risk för allvarlig barnmisshandel och multiutsatthet i
familjer där föräldrar missbrukar alkohol eller andra droger
Att växa upp med föräldrar som missbrukar alkohol och andra
droger och att bli utsatt för våld kan påverka barns utveckling och skolgång negativt. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har
genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige år 2016
inkluderande 4741 elever som den aktuella studien utgår från. I
denna föreläsning kommer nya resultat presenteras som undersökt allvarlighetsgraden av barnmisshandel bland barn/ungdomar som rapporterar att föräldrarna missbrukar alkohol och/
eller narkotika. Föreläsare: Carolina Jernbro Stiftelsen Allmänna
Barnhuset, Karlstads universitet

Att arbeta med barnkonsekvensanalys som metod inom utbildning. Målområden: Psykisk hälsa, ökad måluppfyllelse
och Covid -19 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
i Halmstads kommun har med stöd av SKR genomfört tre
barnkonsekvensanalyser (bka) på övergripande nivå. Syftet är att
tillgodose gymnasieelevers rättigheter till delaktighet, information, hälsa och utbildning (artikel 2,3,6,12,13,17, 24,28 och 29). I
denna föreläsning berättar vi om de två barnkonsekvensanalyser
som är upprättade utifrån två nämndmål gällande psykisk hälsa
och ökad måluppfyllelse, vilka blev en konsekvens av bka gällande Covid -19 (2020). På vilket sätt kan rättigheterna uppfyllas
på bästa möjliga sätt och göra eleverna delaktiga i utredningsprocessen och i besluten? Föreläsare: Marie Lundin Karphammar
SKR och Ewa Kristensson Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun.

BRA-samtal med barn när de är anhöriga för att stärka
deras rätt till information och utbildning Föreläsningen
kommer ta upp de risker forskning visat att barn kan utsättas för
när de är anhöriga till föräldrar med allvarlig sjukdom, missbruk,
psykiska problem eller när en förälder dör. En allvarlig risk är
när barns rätt till skola, fritid lek och vila hotas. I dag vet vi att
flera riskfaktorer kan undanröjas om barn uppmärksammas, får
information och vid behov stöd. Genom dialog med barnet kan
riskfaktorer upptäckas och friskfaktorer stärkas. Föreläsare: Åsa
Lundström Mattsson och Bonnie Friedh Stiftelsen Allmänna
Barnhuset

2b Delaktighet och inflytande för unga
Hur kan vi stärka ungas inflytande och delaktighet för
levande landsbygder? Youth Up North är ett treårigt initiativ
tillsammans med tre kommuner i Västerbotten och Norrbotten
med stöd av Familjen Kamprads familjestiftelse och Hugo Stenbecks stiftelse. Projektets syfte är att stärka ungas inflytande och
delaktighet för levande landsbygder där unga vill bo och ha en
aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Föreläsare: Anton Öhrlund Youth Up North och Olivia
Steen Bodens kommun
Tidningen Word - en kanal för ungas delaktighet, på
ungas villkor Tidningen Word är ett unikt forum för ungas
delaktighet och inflytande. Den delas sedan 2006 ut på samtliga
gymnasieskolor i Uppsala och görs av en redaktion bestående
av gymnasieungdomar, med stöd av Barnombudet. Word är en
kanal för ungas engagemang i samhällsfrågor och bjuder in till
dialog med beslutsfattare på ungas egna villkor. Ungdomsredaktionen producerar material som sedan läses av såväl andra unga
som beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunen. Föreläsare:
Karin Sehlin, Layan Kassab, Sara Abdulrahim, Midas Degerberg,
Louise Lager, Susanna Ekenberg Barnombudet i Uppsala

4d Föräldrastöd och familjestöd
Föräldrarådgivare i skolans värld Vårby och Flemingsberg är
utsatta områden i Huddinge kommun som har uppmärksammats i media och där barn har låga skolresultat. Vi har utvecklat
ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst så att barn ska
få stöd i att klara sin skolgång. Vi vänder oss till föräldrar med
barn 6-12 år och ger stöd i deras föräldraskap. Vi finns ute på
skolorna för kontakt och har samtidigt vår bas på familjecentralen. Föräldrarådgivarna bidrar till att utveckla det psykosociala
stödet runt barnen och involvera föräldrarna i barnens skolgång
Föreläsare: Anette Stjernström, Jannike Sjölander och Maja
Öberg Huddinge kommun
SOS Barnbyar Familjestärkande Program Bristen på samordnad information från olika myndigheter försvårar för de barn
som återförenats med sina familjer, visar erfarenheterna från det
familjestärkande program som SOS barnbyar bedriver i Göteborg. I seminariet kommer SOS Barnbyars mentorer att berätta
hur de arbetar med att stödja barnen och deras familjer när det
gäller att navigera sig i det svenska samhället och ge konkreta
tips på hur myndigheter kan förbättra sin samordning och sitt
informationsarbete. Föreläsare: Andreas Johansson (Projektledare) Emma Sköld & Daniel Josephson (Familjementorer) SOS
Barnbyar
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Om Barnrättsdagarna
Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt
arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga
barnkonventionen!
Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga
konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

ARRANGÖR
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår
från barnkonventionen och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och
sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn- och ungdomsforskning, driver utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor. Utgångspunkt är forskning eller praktik som
visar på angelägna förbättringsområden för barn i socialt utsatta situationer. Projektens syfte kan vara att utveckla ny kunskap
eller nya metoder, men även att samla och sprida kunskap inom områden eller grupper av barn som inte uppmärksammats
tidigare
Barnhuset är Sveriges näst äldsta stiftelse och grundades redan 1633 av Gustav II Adolf. Barnhuset leds av en styrelse med en
ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen. Ledamöterna utses i regel för fyra år i sänder.
www.allmannabarnhuset.se
ANLÄGGINGEN
Karlstad CCC
Karlstad CCC är en av Nordens största kongress- och konferensanläggningar. Hit kommer gäster från hela världen men
mestadels från Sverige. Karlstad CCC har totalt 18 möteslokaler med kapacitet från 6 till 1 620 personer. Tack vare 1800
kvm glasyta är samtliga möteslokaler ljusa och luftiga. Alla rummen har utsikt över den mäktiga Klarälven och Sveriges
längsta stenbro. Samtliga möteslokaler är fullt utrustade med den senaste tekniken och väggarna för många av lokalerna är
anpassningsbara.
Hållbarhet är viktigt och vi arbetar aktivt med frågor som rör miljön. Sedan 2015 är hela konferensanläggningen Svanenmärkt, vilket visar att vi tar miljöfrågan på allvar. Vi är även kranmärkta. Det innebär att vi tar ställning för en bättre miljö
och serverar friskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget
avfall, inga transporter och inga utsläpp.
www. karlstadccc.se
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Praktisk information
DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs den 24-25 maj 2022 i Solasalen på Karlstad CCC.
Registreringen öppnar kl. 07:30 den 24 maj och håller
sedan öppet hela kongressen. Vid registrering serveras
kaffe med smörgås.
Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i
Solasalen, Karlstad CCC.
PLATS

Karlstad Congress Culture Centre är en konferensanläggning i Haga i Karlstad med Klarälven på norra sidan och
Pråmkanalen på den västra. Karlstad CCC ligger cirka 10
minuters promenad från centralstationen. Adressen är
Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad.
KOSTNAD FYSISKT DELTAGANDE

Earlybird tom den 28 februari: 2 995 kr ex. moms.
Från och med den 1 mars: 3 295 kr ex. moms.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt mingel med
förtäring den 24 maj.
Studenter betalar 700 kr inkl moms för två dagar. OBS!
endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att
visa giltigt CSN-kort vid registreringen.
KOSTNAD DIGITALT DELTAGANDE

Earlybird tom den 28 februari: 1 495 kr ex. moms.
Från och med den 1 mars: 1 795 kr ex. moms.
OBS: de som deltar digitalt får endast tillgång till en begränsad del av programmet och kommer inte ha möjlighet
att välja seminarier.
KOSTNAD SEMINARIEFÖRELÄSARE

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar
ett självkostnadspris för maten till en summa av 1 840
kr ex moms då ingår även middagen den 24 maj. Övriga
omkostnader så som hotell och resa bekostas av
seminarieföreläsaren.
UTSTÄLLARE

Kostnad för utställningsplats beror på storleken på ytan.
Anmälan öppnar i januari 2022 och kommer ske online
via www.barnrattsdagarna.se
Se fliken Utställare på www.barnrattsdagarna.se för mer
information.

24 - 25 MAJ
I SOLASALEN
PÅ
KARLSTAD CCC

ANMÄLAN

Anmälan öppnar i januari 2022 och kan endast göras
online via www.barnrattsdagarna.se
Sista dag för anmälan är den 22 april 2022.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen
möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.
COVID-19

Arrangören av Barnrättsdagarna följer Folkhälsomyndighetens alla råd och rekommendationer med anledning
av covid-19-pandemin. Vi vill därmed göra er uppmärksamma på att det kan komma att krävas giltigt covid-pass
eller nytaget negativt PCR-test för att delta fysiskt på
Barnrättsdagarna 2022. Om omständigheterna så kräver
behöver ni vara förberedda på det.
Vid händelse av att Barnrättsdagarna 2022 inte får genomföras som planerat på grund av restriktioner så kommer konferensen att ombokas till en senare tidpunkt på
året. Vi ställer inte in, vi ställer i så fall om och ombokar
samtliga anmälda deltagare, föreläsare och utställare.
LOGI

För de som vill övernatta i Karlstad kommer det att finnas
rum blockade för Barnrättsdagarnas deltagare på ett flertal hotell i olika prisklasser. Hotellen bokas av deltagarna
själva med hjälp av en kod som du får vid anmälan.
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
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