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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 har arbetat i Uppsala sedan 1988. 

 

 

Handlingsplan 2020-vt 2021 för BOiU 

Det här vill BOiU 

• att FN:s barnkonvention ska förverkligas.  

• att barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter, och våga och vilja kräva 

sina rättigheter.  

• att vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och 

se barns egen kompetens.  

Så här gör vi 

• ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.  

• ger konkret stöd till barn och unga som behöver det.  

• möter barn, unga, yrkespersoner, forskare och beslutsfattare.  

• lägger fram förslag och opinionsbildar.  

• är lyhörda och gör utifrån omvärldsanalyser justeringar i aktiviteter utifrån 

barns behov i samhället.  

Fokusområden 2020 

Fortsätta arbeta med fokusområden från 2019 kring barns grundläggande behov, som 

skydd för fysisk och psykisk hälsa. 

Fokus för 2020 på barn och unga, samt föräldrar, med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer (NPF). Detta ska genomsyra merparten av aktiviteterna i 

handlingsplanen.  

Arbeta för att uppnå att öka medvetenheten om NPF i samhället, i synnerhet bland 

vuxna och barn som möter barn och unga med NPF. 

Arbeta för att personal och fritidsledare som möter barn och unga med NPF har tillgång 

till de verktyg som kan behövas och att det inom socialtjänsten finns uttalad kompetens 

att möta familjer där det finns personer med NPF.  

Samarbeta med SUF och Infoteket och andra relevanta organisationer.  

Stöd och råd till enskilda 

Vad Mätbart mål 

Sprida information om möjligheten till stöd och råd. 

Analysera vilka vi inte når fram till med vår stödsida, och 

hitta nya sätt att förtydliga möjligheten och rätten till stöd 

för barn och unga.   

Genomfört nya 

angreppssätt i att nå 

eventuellt nya 

målgrupper. 

Ta emot och besvara samtal/mail.  Besvarat alla som 

inkommer.  

https://boiu.se/
mailto:boiu@boiu.se


 

  

 

Vid behov och önskemål bistå med att skriva 

klagomål/överklaganden och/eller delta på möten med 

uppsökande hos t ex skola/socialtjänst. 

 

Bistå verksamheter/organisationer med lokal kännedom om 

barnrättsfrågor eller sakkunskap i barnrätt 

 

Utföra avtal med Barnavårdsförbundet i Uppsala län kring 

hantering av Guldkantsbidrag som går till utsatta barn och 

unga 

Enligt avtal, 

handlägga, utbetala. 

Informera, utbilda, verksamhetsutveckla 
 

Erbjuda kunskap om barnkonventionen för personal och 

förtroendevalda inom kommun och region. 

Genomföra minst 60 

presentationer 

Bistå i att ta fram aktivitetsplaner inom verksamheter för 

genomförande av barnrätt inom kommun och region.  

Bidra till minst 15 

aktivitetsplaner 

Bistå verksamheter att ta fram relevanta material för att 

stärka barnets rättigheter, t ex avseende information till 

barn inom kommun och region.  

 

Sprida material att använda i förskola och skola vid FN-

dagen.  

Skicka ut mejl till alla 

förskolor och skolor i 

Uppsala kommun.  

 

Uppmana kommunen 

att undersöka hur 

många som använder 

vårt material.  

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. 

Nå till minst 600 barn. 

(2018: 832 st, 2019: 602 

st)  

Arrangera Barnrättsvecka på högstadiet. Information om 

barnrätt och aktivitet där eleverna får uttrycka åsikter i 

klassrum, lunch-häng tillsammans med andra relevanta 

aktörer samt politiker.  

Minst en/termin 

Fortsätta med projektet Typsåhär med tips och råd till 

vuxna nära barn i mån av ekonomiskt utrymme 

Uppdatering ca 2 

gg/vecka. 

Dela ut barnrättspris för att lyfta fram gott exempel på 

arbete med barnets rättigheter 

Utdelat pris, Minst ett 

omnämnande i media.  



 

  

 

Ha arrangemang och synas på relevanta platser i 

kommunen för att visa att vi finns för barn, unga och 

föräldrar, och ge möjlighet till påverkan 

Minst ett /termin 

Genomföra offentligt föreläsnings-/samtalsarrangemang per 

termin, på olika platser under året. 

Minst ett/termin. Minst 

20 besökare/arr. 

Hålla hemsida och sociala medier uppdaterade och 

användbara för målgrupperna: barn, unga, vuxna nära barn, 

vuxna som arbetar med barn, förtroendevalda och 

tjänstepersoner 

Sociala medier – 

uppdatering 2 

ggr/vecka. Hemsida – 

ca 4 ggr/månad. 

Skicka nyhetsbrev för att informera om aktuellt inom 

verksamheten. 

5 – 6 gånger/år. Öka 

genomsnittlig läsgrad 

från 23% till 30%. 

Branschsnittet är 29 %. 

Delta i nätverk för att inhämta och förmedla relevant 

kunskap om barnets rättigheter lokalt    

 

Fortsätta projekt via Arvsfonden om att ta fram en 

webutbildning om likarättsarbete. Pågår till maj 2021. 

Separata mål 

Fortsätta projekt via Arvsfonden om att ta fram 

ledarutbildning för Children´s program. Pågår till juni 2022. 

Separata mål 

Organisera utbildningar i In my shoes. minst 2 tillfällen/år 

Påverka 
 

Uppmärksamma politiker och tjänstepersoner och chefer där 

beslut brister ur barnrättsperspektiv.  

 

Skriva debattartiklar, lokalt och/eller nationellt beroende på 

ämne. 

minst två under året 

Skicka pressmeddelanden  minst 10 under året 

Uttala oss i media och ta tillfällen i akt att lyfta ämnen med 

media 

25 inslag 

(2019: 20 st2018: 23 st) 

Bistå media med expertkunskap i barnrättsfrågor  

Arrangera evenemanget Byt position under våren för att 

lyfta åldersmaktsordning till föräldrar och vuxna nära barn 

 

Arbeta med att hitta ekonomi och möjligheter för att sprida 

konceptet med lokala fristående barnombud nationellt.  

 

Sammanställa BOiU:s ståndpunkter i ett antal 

barnrättsfrågor utifrån vad vi sagt i media för att förtydliga 

vad vi tycker både internt och externt. 

 



 

  

 

Stärka barns och ungas röster 
 

Erbjuda klasser/grupper av elever där vi gjort  

barnrättslektioner att jobba vidare med sitt förslag och 

träffa beslutsfattare. 

Gallra ut några förslag som vi ser är möjliga att genomföra 

där vi erbjuder konkret stöd.  

Skapa ett digitalt system för att under viss period följa upp 

hur några frågor har omhändertagits av beslutsfattare. 

Samma system kan användas för förslag från Unga experter 

inom sjukvården och kommunutvecklarna.  

Minst fyra genomförda 

fördjupningar/år.  

Skapat digitalt system 

att använda internt. 

Tidningen Word – gymnasieungdomar i redaktion som 

planerar ämnen, skriver, fotar och illustrerar. Klasser 

erbjuds delta i enskilda nummer.  

Fem nr/år. 

Totalt antal 

medverkande unga 

minst 60 st/år 

(2018: 27 st2019: 23 st) 

Utvecklingsområde Word – bredda rekrytering och 

deltagande inom Word åtminstone vid enstaka nummer. Nå 

fler av de unga inte brukar synas i tidningen. T ex kön och 

studieinriktning.  

Nått fram till ny 

målgrupp. 

Fortsätta söka medel för Ord för att kunna skapa en 

bestående periodisk tidskrift med. Tidningen Ord är tänkt 

att ha målgruppen 11-15 år.  I andra hand söka medel för 

enstaka nummer. 

Uppnå medel. 

Sommarjobbande kommunutvecklare – erbjuds utbildning 

om barnkonvention, statistik om barn och unga och 

påverkan och väljer ämne att fokusera på under tre veckor.  

Minst 10 

sommarjobbare. Minst 

2 mediainslag.  

Erbjuda plats för och ta emot prao-elever och 

gymnasiepraktikanter som får bidra bland annat med 

ungdomsperspektiv. 

Minst två elever/termin 

Bistå kommunen i att genomföra dialoger mellan 

beslutsfattare och barn och unga. 

 

Stötta föreningen Knas hemma via senior rådgivningsgrupp. Delta på möten och 

stötta via kontinuerlig 

kontakt. 

Verksamhetsutveckling 
 

Värva medlemmar och volontärer genom deltagande vid t ex 

student- och äldremässor. 

Totalt närvara på 

minst tre mässor/år. 

 

Ha studentpraktikanter Minst 1/termin 



 

  

 

Upprätthålla struktur för juristvolontärer med hjälp av 

juristpraktikant 

Ha minst 5 aktiva 

juristvolontärer/termin 

Kontinuerligt öka antalet medlemmar för att ha 

trovärdighet och starkare röst.  

100 % ska förnya sina 

medlemskap Värva 150 

medlemmar varav 10 

är juristvolontärer och 

15 övriga volontärer. 

(2019: 140 nya medl 

varav 26 vanliga 

volontärer och 13 

jurister) 

Hitta nya sätt att engagera medlemmar.  

Fortsätta arbetet med att skapa partnerskap/samarbeten 

med övriga kommuner i Uppsala län. Upprätthålla befintligt 

nätverk och ta nya kontakter med relevanta personer. 

Erbjuda underlag för motioner till fullmäktige. Ta kontakt 

med företagsliv som kan vilja bidra.  

Uppnå samarbete med 

två nya kommuner 

under 2020. Tex 

Enköping och Knivsta.  

 

Utveckla system för att kolla av BOiUs material och 

metoder bland barn och unga.   

Minst ett 

tillfälle/termin. 

Ekonomi 

 

Fortsätta arbetet med att hitta ny finansiering, såväl via 

stiftelser och bidrag som via näringslivet och individer. 

 

Fortsätta sälja in konsultuppdrag och/eller partnerskap i 

länet, samt till de potentiella andra orterna. 

 

Erbjuda föreläsningar mot ersättning inom olika områden 

där personal/styrelse har särskild kunskap. 

Sälja minst sju 

föreläsningar/år. 

Synas på konferenser/mässor –med vilka tjänster vi kan 

erbjuda.  

Delta på 

Barnrättsdagarna, 

MR-dagarna, 

Järvaveckan. Uppnå 

minst ett 

samarbete/försäljning 

av tjänst/produkt per 

tillfälle. 

Identifiera ort utanför länet där BOiU skulle kunna skapa 

filial. 

 

Identifiera en lämplig 

kommun 

 

 


