Handlingsplan 2018-vt 2019 för BOiU
Föreningen ska hela tiden vara lyhörd och utifrån omvärldsanalyser kunna göra
justeringar i aktiviteter utifrån barns behov i samhället.
Aktiviteter som berör avtalet med Region Uppsala i separat handlingsplan.

Stöd och råd
•
•
•
•
•
•

Sprida information om möjligheten till stöd och råd
Ta emot och besvara samtal/mail
Skriva överklaganden (med hjälp av praktikanter och volontärer)
Delta på möten med hjälpsökande hos t ex skola/socialtjänst
Bistå verksamheter/organisationer med lokalkännedom om barnrättsfrågor eller
sakkunskap i barnrätt
Bistå Barnavårdsförbundet i Uppsala län med hantering av Guldkantsbidrag som
går till utsatta barn och unga

Informera
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Arbeta med att erbjuda grundkunskap om barnkonventionen för personal (t ex
inom förskola, skola, fritid, socialtjänst) och förtroendevalda inom kommunen,
samt bistå i att ta fram interna planer för att flytta fram positioner vad gäller
barnets rättigheter.
Bistå verksamheter att ta fram relevanta material för att stärka barnets
rättigheter, t ex avseende information till barn. T ex material att använda i
förskola och skola vid FN-dagen.
Fortsätta sprida material om barnkonventionen, t ex det som är framtaget inom
projektet Barnrättföralla
Utdelning av familjealmanacka i årskurs 5 vid höstterminsstart, kombinerat med
klassbesök och med spridning av kringmaterial till lärare och närstående vuxna
Fortsätta med projektet Typsåhär med tips och råd till vuxna nära barn
Dela ut barnrättspris för att lyfta fram gott exempel på arbete med barnets
rättigheter
Arrangemang på Kulturnatten för att visa att vi finns för barn, unga och
föräldrar, och ge möjlighet till påverkan
Arrangemang i Gränbystaden under våren 2018 för att fira BOiU 30 år
Inhämta kunskap från barn och unga, från förskoleålder till och med gymnasiet,
från verksamheter, från aktuella rapporter och liknande samt från seminarier för
att kunna förmedla vidare
Hålla hemsida och sociala medier uppdaterade och användbara för
målgrupperna: barn, unga, vuxna nära barn, vuxna som arbetar med barn,
förtroendevalda och tjänstepersoner
Skicka nyhetsbrev cirka 5 – 6 gånger/år för att informera om aktuellt inom
verksamheten
Arrangera minst en vecka 54, per termin (se mer under Stärka barn och ungas
röster)

•
•
•
•
•

Genomföra minst två Samtal på BOiU-arrangemang under året
Samarbeta med andra föreningar i relevanta sammanhang – t ex Röda korset,
Rädda barnen, TRIS, ADU
Delta i nätverk för att inhämta och förmedla relevant kunskap om barnets
rättigheter lokalt
Erbjuda grundutbildning i barnets rättigheter för medlemmar i BOiU, minst ett
tillfälle/termin
Ta fram en webutbildning om likarättsarbete via treårigt Arvsfondsprojekt med
start maj 2018.

Påverka
•
•
•
•
•

Ha möten med politiker och tjänstepersoner och chefer för att ha bättre
beslutsprocesser och ta beslut grundade i barnets rättigheter
Skriva debattartiklar, pressmeddelanden
Uttala oss i media
Fokusfrågor: Sexuella övergrepp (förebygga, stöd, rutiner), Föräldrastöd, Psykisk
ohälsa
Arrangera evenemanget Byt position under våren för att lyfta
åldersmaktsordning till föräldrar och vuxna nära barn

Stärka barns och ungas röster
•
•
•

•
•

•
•
•

Vecka 54 (i första hand) på högstadiet. Information och dialog i klassrum, lunchhäng tillsammans med andra relevanta aktörer under tre dagar.
Tidningen Word – gymnasieungdomar i redaktion som planerar ämnen, skriver,
fotar och illustrerar. Klasser erbjuds delta i enskilda nummer.
Tidningen Ord – som sommarlovsaktivitet tillsammans med Bibliotek Uppsala
samt söker projektmedel från Allmänna arvsfonden för att kunna skapa en
bestående tidskrift med fem nr/år.
Erbjuda enskilda/grupper barn och unga stöd i att påverka.
Sommarjobbande kommunutvecklare – erbjuds utbildning om barnkonvention,
statistik om barn och unga och påverkan och väljer ämne att fokusera på under
tre veckor.
Erbjuda och ta emot prao-elever och gymnasiepraktikanter som får bidra bland
annat med ungdomsperspektiv
Bistå kommunen i att genomföra dialoger mellan beslutsfattare och barn och
unga.
Stötta föreningen Knas hemma.

Internt arbete
•
•
•
•

Skrivande av partnerskap med Uppsala kommun.
Delta på studentmässor för att nå nya studentvolontärer, Kontaktdagen,
Engagemangsmässa.
Inventera medlemmars kompetens som kan användas i verksamheten
Värva nya medlemmar

