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Inbjudan till besök på Rådhuset under mänskliga 

rättighetsdagarna i Örebro kommun 

Den 20 – 25 oktober 2018 är det återigen dags för mänskliga rättighetsdagar i 
Örebro kommun. Under veckan kommer mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen att uppmärksammas extra mycket. I år ser arrangörerna gärna att 
förskolans verksamheter deltar för att lyfta fram det viktiga arbetet med barns 
mänskliga rättigheter där barns tankar och perspektiv synliggörs. 
  
 

Barnfullmäktige 22 oktober 

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn rätt att göra sina röster hörda. Vi 
vill möjliggöra för barn i förskolan och politiker i Örebro att träffas och därför 
bjuder vi in till besök och samtal på Rådhuset måndagen 22 oktober. Erbjudandet 
riktas till förskolegrupper med barn i 4–5 års åldern.  
 
Vid besöket kommer barngrupper, om max 10 barn, att få träffa någon av Örebros 
politiker och få tillfälle för barnen att berätta hur de ser på barns mänskliga 
rättigheter samt ställa frågor. Ni kommer även få gå en rundtur på Rådhuset. Besöket 
beräknas ta en timme. 
 

Praktisk information 

Datum: måndag 22 oktober. 
Tider: ni kommer bli tilldelade en tid 9–10, 10–11, 11–12 eller 13–14. 
Målgrupp: förskolebarn i 4–5 års åldern (grupper om max 10 barn). 
Intresseanmälan: lämna er intresseanmälan via denna länk: 
https://app.memlin.com/view/5b31fd2b8b0c20.  
Vi har begränsat antal platser och vid stort intresse kommer vi fördela tiderna för att 
få representation från olika områden av kommunen. 
Sista dag för intresseanmälan:  måndag 3 september. 
Bekräftelse och mer information: den kontaktperson som anges vid 
intresseanmälan kommer under v. 36 få bekräftelse på om er grupp får möjlighet att 
delta eller ej. Mer praktisk information skickas till deltagande grupper längre fram. 

Till förskolor i Örebro 
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Inför besöket  

Inför besöket önskar vi att ni arbetar med mänskliga rättigheter i barngruppen 
genom att välja ut en eller flera av huvudartiklarna i barnkonventionen 2, 3, 6 eller 12. 
Diskutera och vägled barnen kring hur de tolkar artiklarna. Ni kan exempelvis välja 
att måla, på olika sätt skapa eller skriva ner barnens reflektioner. Ert material 
kommer sedan ingå i en utställning tillsammans med de övriga barngruppernas verk. 
Även de förskolor som inte har möjlighet att delta 22 oktober kan ingå i utställningen 
genom att lämna/skicka in material kring arbetet med barnkonventionen på förhand. 
Mer info om detta kommer längre fram.   
 

Exempel på frågor ni kan ställa: 

 
Artikel 2 Skydd mot diskriminering: 
Varför är det viktigt att alla barn är lika mycket värda? Har du märkt att barn kan 
behandlas olika exempelvis på grund av om man är flicka eller pojke, hudfärg, språk 
eller annat? Vad kan du göra om någon blir behandlad annorlunda för att den 
exempelvis är flicka eller pojke? 
 
Artikel 3 Barnets bästa 
Vad är det bästa för barn? Vad är bäst för dig?  
 
Artikel 6 Rätt till liv och utveckling 
Vad behöver du för att lära dig saker? Vad behöver du för att må bra? Vilka kan 
hjälpa dig? 
 
Artikel 12 Rätt att bli hörd 
Vad innebär det att bli lyssnad på, att bli hörd? Hur vill du bli lyssnad på? Blir du 
lyssnad på? När blir du inte lyssnad på? Varför är det viktigt att vuxna lyssnar på barn 
när de ska ta beslut som rör barnen?  
 
Som hjälp för att få igång diskussionerna samt mer inspiration och idéer om hur ni 
kan arbeta med mänskliga rättigheter se: 
http://intranat.orebro.se/servicestod/utbildningseminarierochkurser/kompetensutv
ecklingmanskligarattigheter/barnetsrattigheter.8680.html  
www.barnrattforalla.se 
www.rattighetsfokus.se 
www.barnombudsmannen.se  
www.unicef.se 
www.do.se (Lika rättigheter i förskolan) 
 

Frågor 

Vid frågor om det pedagogiska arbetet inför besöket kontakta: Helena Yourston, 
helena.yourston@orebro.se, 019-21 51 49 eller Gunilla Eriksson Bergström, 
gunilla.eriksson.bergstrom@orebro.se, 019- 21 35 59. 
 
Vid frågor om anmälan eller praktikaliteter runt besöket kontakta: Sara Gustavsson, 
sara.d.gustavsson@orebro.se, 019-21 10 18. 
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