Barnets bästa
Hur arbetar de nordiska förskolorna med
huvudprinciperna i barnkonventionen?

19-20 SEPTEMBER 2019
The Steam Hotel i Västerås • www.thesteamhotel.se

Konferensprogram
TORSDAG 19 SEPTEMBER
8.30-9.00

Registrering

9.00-9.30
		
		
		

Välkommen till Västerås!
Helene Öhrling, stadsdirektör
Vicki Skure Eriksson, ordf förskolenämnden
Musikaliskt inslag, Fryxellska skolan

9.30-10.15
		
		

Elizabeth Englundh, socionom och
fil dr i pedagogik, Sveriges Kommuner
och Landsting

Barnets bästa i främsta rummet
– en pedagogisk utmaning
Elizabeth Englundh har sedan 15 år arbetat med
lärande och kunskapsutveckling om barnkonventionen
och dess implementering i offentlig verksamhet.
Även små barn har egna rättigheter. Vad innebär det
för oss vuxna? Vad kan det betyda för barnet att ha
mänskliga rättigheter? Elizabeth guidar oss i konventionen om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blir
barnkonventionen svensk lag och vi frågar oss om det
kommer att förändra något.

15.30-16.30
		
		
		

Studiebesök på konceptförskola –
du får besöka antingen Blåsbo förskola,
Malmens förskola, Vallby förskola eller
Önsta förskola

Alla konceptförskolor byggs effektivt med likadan
huskropp och interiör, medan fasaden anpassas efter
området och skiljer sig åt mellan förskolorna.
Varje konceptförskola består av åtta hemvister med
plats för 144 barn. Förskolan är på två plan och har en
stor gård med plats för lek och lärande.
16.30-17.00 Busstransport tillbaka till hotellet
19.30-23.00
		
		
		
		

Vänortsmiddag i konferenslokalen
En fartfylld kväll med inspiration från
Norden och Eurovision. Kvällens
värdar och underhållare är Anders Stark
och Andreas Sköld

FREDAG 20 SEPTEMBER
9.00-9.30
		

Busstransport till förskolor,
avgår från hotellet

10.45-11.30 Föreläsningen fortsätter

9.30-11.30
		

Föreläsningar/workshops/studiebesök
på olika förskolor

11.30-12.30 Lunch i konferenslokalen

11.30-12.00 Busstransport tillbaka till hotellet

12.30-13.00 Busstransport till förskolor,
		
avgår från hotellet

12.00-13.00 Lunch i konferenslokalen

10.15-10.45 Paus med fika och utbyte Norden runt

13.00-15.00 Föreläsningar/workshops/studiebesök
		
på olika förskolor
15.00-15.30 Busstransport till konceptförskolor

13.00-13.30
		
		
		
		

Summering och tack!
Åsa Lundkvist, direktör barn- och
utbildningsförvaltningen.
Överlämning till Randers,
nästa års värdkommun

13.30-14.00 Möte, Nordisk styrgrupp
14.00-15.00 Möte, Västerås arbetsgrupp

VI FIRAR BARNKONVENTIONEN!

ANMÄLAN

I år är det 30 år sedan barnkonventionen antogs av
FN och barn fick alldeles egna särskilda rättigheter.
I 54 artiklar fastslås bland annat att barn har rätt
till u tbildning, mat, sjukvård, lek och trygghet – en
möjlighetatt nå sin fulla potential.

Digital anmälan, länk finns på
www.norsamby.com

BARNKONVENTIONENS ARTIKLAR
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Av dem är
41 ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje
barn ska ha. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen
är vägledande för hur helheten ska tolkas: Artikel 2, 3,
6 och 12 (de fyra huvudprinciperna). När man läser alla
övriga artiklar ska man läsa dem med h uvudprinciperna
”som glasögon”.

•

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

•

Artikel 3
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

•

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

•

Konferensavgift: 2 500 svenska kronor
Sista anmälningsdag: 1 juni 2019
Konferensen har ett begränsat antal platser. Arrangören
förbehåller sig rätten att vid behov fördela platserna,
så att varje vänort får ett visst antal platser. I övrigt
behandlas anmälningarna i den ordning de kommer in.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega vid
behov.
Konferensavgiften betalas senast 17 juni till:
Västerås stad
Bankgiro: 356-6692
Ange referenskod KIN01
Bank: Nordea
IBAN SE8795000099601808088825
SWIFT NDEASESS

KONFERENSINFORMATION

Artikel 12
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få
den respekterad.

LÄS MER PÅ https://unicef.se/barnkonventionen

Monika Löving Nilssen
Telefon +46 21 39 26 28
monika.loving.nilssen@vasteras.se
www.norsamby.com

TURISTINFORMATION
Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 10
Telefon +46 21 39 01 00
visit@vasteras.se
www.visitvasteras.se

SKOLVERKET www.skolverket.se
SKOLINSPEKTIONEN www.skolinspektionen.se
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#norsamby2019 #barnetsbästa #barnkonventionen
www.norsamby.com

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
www.spsm.se
VÄSTERÅS STAD www.vasteras.se

