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Barnrättslagen löser inget - 

möjliggör allt. 

 

 

Välkomna till en grundläggande utbildning i barnrätt  
Vid denna utbildning kommer ni få verktyg och inspiration att ta barnrättsarbetet vidare i 
era verksamheter. Ni kommer få knåda er barnsyn, bli bättre rustade för arbetet med barns 
rättigheter och få ökade kunskaper om vad som händer när barnkonventionen blir lag. 
Utbildningen kommer erbjudas vid tre tillfällen med samma innehåll. Se datum och 
information om anmälan på nästa sida. 

 

Föreläsare  

Monica Gustafsson-Wallin, sakkunnig barnets rättigheter och socionom. Monica har bland 
annat erfarenhet som barnrättsstrateg i Region Sörmland och utbildare i barnrätt på 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

”Som föreläsare är min ambition att ni får lära nytt och knåda er barnsyn, oavsett om din 

verksamhet möter barn och unga direkt eller indirekt. Föreläsningen varvas med dialog och 

reflektionstid. Allt för att stärka professioner och verksamheter i att kunna arbeta rättighetsbaserat.” 

    Monica Gustafsson-Wallin 

 

Målgrupp: Chefer, medarbetare och förtroendevalda som känner behov av grundläggande 
kunskaper om barnets rättigheter. Utbildningen erbjuds hela kommunen och kommer inte 
fördjupa sig i någon specifik verksamhet. Det innebär också att den inte detaljerat kommer 
fördjupa sig i de juridiska frågorna. 

 

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro 

kommun är en stor organisation med många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta 

arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området 

förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som behöver ges extra fokus. Under 2018-2020 genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats. Fokus för 

insatsen är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. 

Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du tillsammans med information om kommande kompetensutvecklingsinsatser 

på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor 

MR-forum är ett forum för kunskapshöjning, inspiration och gruppsamtal. 

http://intranat.orebro.se/kommunorganisation/manniskorsegenmakt/manskligarattigheter.7751.html
http://intranat.orebro.se/kommunorganisation/manniskorsegenmakt/manskligarattigheter.7751.html
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Tre alternativa datum erbjuds med samma innehåll 

Tisdag 8 oktober  kl. 13-16 Sessionssalen, Rådhuset (Drottninggatan 9) 
Detta tillfälle kommer att dokumenteras genom filmning. 
Anmäl via denna länk, sista anmälningsdag 26 september: 

https://app.memlin.com/view/5d66562cc6b660 

 

 

 

Torsdag 7 november  kl. 13-16  Rex, City konferenscenter (Klostergatan 23) 
Anmäl via denna länk, sista anmälningsdag 25 oktober: 

https://app.memlin.com/view/5d668175aa9874 

 

 

 

Fredag 8 november  kl. 9-12 Rex, City konferenscenter (Klostergatan 23) 
Anmäl via denna länk, sista anmälningsdag 25 oktober: 

https://app.memlin.com/view/5d6686b7179b70 

 

 

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. 

Övrigt:  Fika kommer att serveras kl 10, respektive kl 14.30. 

Kontakt: Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-21 10 91. Har 
du frågor om arrangemanget, kontakta sara.d.gustavsson@orebro.se. 
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