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Handlingsplan 2019-vt 2020 för BOiU
Det här vill vi
BOiU vill att FN:s barnkonvention ska förverkligas. Barn och unga ska ha kunskaper
om sina rättigheter, och våga och vilja kräva sina rättigheter.
Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barns
egen kompetens.

Så här gör vi
Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Vi
ger konkret stöd till barn och unga som behöver det. Vi möter barn, unga, yrkespersoner,
forskare och beslutsfattare. Vi lägger fram förslag och opinionsbildar.
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 finns i separat handlingsplan.

Stöd och råd till enskilda
•
•
•
•
•
•

Sprida information om möjligheten till stöd och råd
Ta emot och besvara samtal/mail
Vid behov och önskemål bistå med att skriva klagomål/överklaganden
Delta på möten med hjälpsökande hos t ex skola/socialtjänst
Bistå verksamheter/organisationer med lokal kännedom om barnrättsfrågor eller
sakkunskap i barnrätt
Bistå Barnavårdsförbundet i Uppsala län med hantering av Guldkantsbidrag som
går till utsatta barn och unga

Informera och utbilda
•

•
•
•
•

•

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.
Sprida 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 Barnrättskalender i årskurs 5 vid höstterminsstart, kombinerat
med klassbesök och med spridning av webbaserat till lärare och närstående
vuxna
Arrangera minst en vecka 54, per termin (i första hand) på högstadiet.
Information om barnrätt och aktivitet där eleverna får uttrycka åsikter i

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.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

klassrum, lunch-häng tillsammans med andra relevanta aktörer samt politiker.
(berör alltså även området Stärka barns och ungas röster)
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 och i Gottsunda centrum under våren 2019 för att
visa att vi finns för barn, unga och föräldrar, och ge möjlighet till påverkan
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
Genomföra minst ett Samtal på BOiU-arrangemang per termin
Delta i nätverk för att inhämta och förmedla relevant kunskap om barnets
rättigheter lokalt
Ta fram en webutbildning om likarättsarbete via treårigt Arvsfondsprojekt som
startade maj 2018.
Organisera utbildningar i In my shoes vid minst två tillfällen/år.

Påverka
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha möten med politiker och tjänstepersoner och chefer för kommunen ska ta
barnrättsmedvetna beslut
Samarbeta med andra föreningar i relevanta sammanhang – t ex Röda korset,
Rädda barnen, TRIS, ADU
Skriva minst två debattartiklar under 2019
Skicka minst 10 pressmeddelanden under 2019
Uttala oss i media och ta tillfällen i akt att lyfta ämnen med media
Bistå media med expertkunskap i barnrättsfrågor
Styrelsen får ta beslut om fokusfråga för året.
Arrangera evenemanget Byt position under våren för att lyfta
åldersmaktsordning till föräldrar och vuxna nära barn

Stärka barns och ungas röster
•
•

•
•

Tidningen Word – gymnasieungdomar i redaktion som planerar ämnen, skriver,
fotar och illustrerar. Klasser erbjuds delta i enskilda nummer.
Fortsätta söka projektmedel för Tidningen Ord från Allmänna arvsfonden eller
andra ställen för att kunna skapa en bestående periodisk tidskrift med cirka fem
nr/år. Tidningen Ord är tänkt att ha målgruppen 11-15 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 plats för 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.

Verksamhetsutveckling
•
•
•
•
•
•

Delta på studentmässor för att nå nya studentvolontärer, till exempel
Kontaktdagen, Engagemangsmässa.
Upprätthålla ny struktur för juristvolontärer med hjälp av juristpraktikant
Utbilda volontärer i att göra klassbesök i sällskap med ordinarie personal
Kontinuerligt öka antalet medlemmar
Fortsätta arbetet med att skapa partnerskap/samarbeten med övriga kommuner i
Uppsala län. Ambition att uppnå samarbete med en ny kommun under 2019.
Arbeta med att hitta ekonomi och möjligheter för att sprida konceptet med lokala
fristående barnombud nationellt. Eventuellt skapa filial på annan ort.

Ekonomi
•

Fortsätta arbetet med att hitta ny finansiering, såväl via stiftelser och bidrag som
via näringslivet och individer.

