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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. 

 

 

Välkommen på lunchseminarium med 

presentation av mottagaren av årets 

Barnrättspris  

Datum: 18 november, klockan 12 

Kontakt: Lisa Skiöld, Barnombudsmannen i Uppsala, 018 700 99 31, lisa.skiold@boiu.se  

Föranmälan: på denna länk. 

Årets Barnrättspris tilldelas professor Anna Sarkadi som representant för CHAP – Barnhälsa och 

föräldraskap, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. 

Anna Sarkadi tilldelas priset dels för bredden i sin verksamhet, som innehåller bland annat 

föräldrastödsprogrammet Triple P och tidig screening av språk och motorik, och dels för att snabbt fått 

igång ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera trauman, vilket har fångat upp ett stort 

behov hos en utsatt grupp barn. Den forskning som pågår har stor betydelse för att barns rättigheter ska 

förverkligas inom flera olika verksamheter i samhället. 

Vid seminariet presenterar forskargruppsledaren Anna Sarkadi den forskning och verksamhet som är 

relevant för kommun och landsting. 

Föranmälan: på denna länk. 

Anmäl dig senast kl 10 torsdagen 17 november om du önskar lunchsallad. Lokalen är en trappa upp utan 

hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan 

meddela eventuellt lokalbyte. 

 

Prisöverlämning 

Priset överlämnas till en representant för Chap vid Gamla Uppsalas förskolors ljusfest på kvällen. 

Program: Invigning av barnens regnbågstunnel 16.30. Ljusfest i Gamla Uppsala (arr av förskolorna i 

Gamla Uppsala) kl 17, överlämning av Barnrättspriset cirka kl 17.10. Mer info och karta finns bifogat. 
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