Att pröva barnets bästa – utbildning för handläggare och
chefer
Barnkonventionen blir lag, och centralt för genomförandet är ett mer systematiskt användande av barnets
bästa i utredningar och beslut. Men hur går man till väga? När är det rimligt att prövningar görs, och vilka
krav ställs på handläggare och beslutsfattare? Hur kan barnkonventionen som lag stärka barnets
rättigheter juridiskt?

Välkommen till två inspirerande dagar där prövningen av barnets bästa står i
fokus
16 – 17 maj i Göteborg och 22 – 23 maj i Stockholm
Under dagarna fokuserar vi främst på beslut som fattas med stöd av socialtjänstlagen, men även annan relevant
lagstiftning berörs. Vi inriktar oss både på formella prövningar av barnets bästa i ärenden som rör barn direkt,
men också på ärenden där barn berörs indirekt. Föreläsning varvas med samtal och arbete med
fallbeskrivningar. Deltagarna får möjlighet att lyfta frågor eller dela goda exempel. Vi kommer bland annat att
arbeta med följande områden:
•

Om barnkonventionen, och innebörden av ett barnrättsbaserat synsätt

•

Innebörden av begreppet barnets bästa – utmaningar och möjligheter

•

Barnkonventionen som lag- hur kan denna stärka barnets rättigheter juridiskt?

•

Barnets bästa i förhållande till övriga intressen eller annan lagstiftning - resonemang om avvägningar

•

Arbete med fallbeskrivningar

•

Barnets bästa som en del av beslutsprocessen - vilka krav ställs på en verksamhet?

Anmäl dig via länkarna nedan, eller mejla till info@barnrattskonsulterna.se senast måndag den 8 april. Antalet
platser är begränsat. Anmälan är bindande, men du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega.
Pris: 6800 kr ex moms. För- och eftermiddagskaffe ingår, lunch bekostar deltagaren själv.
Anmälan Göteborg: https://goo.gl/forms/LQVwsUZIwEthIeHx2
Anmälan Stockholm: https://goo.gl/forms/qu2tk7C943eSsyD53
Dagarna arrangeras av Barnrättskonsulterna. Utbildar gör Emma
Fagerstrand, sakkunnig och grundare av Barnrättskonsulterna, och Saga
Renbäck, jurist.
Välkommen att höra av dig med frågor: info@barnrattskonsulterna.se, eller på telefon 0708-152251
Välkommen! / Emma och Saga

