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Nytt projekt för barns trygghet
Barn och unga från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund är med
och skapar en webbutbildning för elever, personal och vuxna. Syftet är att
stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp.
Kontakt Barnombudet i Uppsala län: Lisa Skiöld, 073 957 03 79, lisa.skiold@boiu.se
Kontakt Östersunds kommun: Bengt Funseth, verksamhetschef grundskola, 070 632 48 78,
bengt.funseth@ostersund.se
I samarbete med barn och unga kommer Barnombudet i Uppsala län, BOiU, att ta fram en
webbutbildning för att stärka barns trygghet och uppmärksamma möjligheterna att agera om
deras rättigheter kränks. Utbildningen kommer att erbjudas kostnadsfritt till alla förskolor och
skolor i Uppsala och Östersund, fristående såväl som kommunala. Utbildningen ska också spridas
nationellt.
– Att kunna erbjuda hjälp och stöd tidigt är ett effektivt medel för att motverka psykisk ohälsa,
säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på BOiU.
Webbutbildningen ska inte kräva några förkunskaper och vara tillgänglig i olika versioner för
förskola och lågstadiet, mellan- och högstadiet, gymnasium, personal och närstående vuxna. Varje
version kommer innehålla information om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.
Projektet kommer främst arbeta i Uppsala och Östersunds kommun. Båda kommunerna har redan
skrivit avsiktsförklaringar att efter projekttiden sprida och implementera utbildningen.
– Östersund har länge varit aktiva i barnrättsfrågor, och sett från oss i Uppsala är det också en
kommun som ligger på ett hanterbart avstånd och är lagom stor, säger Lisa Skiöld.
Likarättsprojektet kan genomföras tack vare stöd från Arvsfonden och inleds i maj 2018.
Deltagande skolor

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

