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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. 

 

 

Hundratals Uppsalabarn i årskurs 5  

för fram sina åsikter 

Mellan den 20 och 29 augusti träffar vi på BOiU hundratals barn i årskurs 5 på tolv 

skolor, som en del av vårt arbete för att stärka barns rättigheter. Följ gärna med oss 

på ett besök i en klass på Ångelstaskolan i Årsta, på förmiddagen torsdagen den 29/8.  

Hör av er om ni är intresserade, så bestämmer vi tid. 

Kontakt: Mårten Markne, 018 700 99 36, marten.markne@boiu.se 

Rätten att bli lyssnad på och att få vara delaktig är en viktig del av Barnkonventionen. Därför 

innehåller lektionspasset möjligheter för barnen att framföra sina åsikter och 

förbättringsförslag om ämnen och områden som rör dem. Detta vidarebefordrar vi sedan till 

berörda beslutsfattare.  

– Vi märker att det här också är kunskap som efterfrågas från politiskt håll. Flera av barnens 

förslag har fått seriösa svar från nämnder och användes när det kommande barn- och 

ungdomspolitiska programmet togs fram, säger verksamhetschef Lisa Skiöld. 

Under lektionen får eleverna också lära sig om sina och alla andra barns rättigheter och får 

dessutom varsin alldeles egen Barnrättskalender: en väggkalender med en massa bra-att-veta 

om barnets rättigheter. Genom vårt besök sprider vi kännedom om vart de kan vända sig med 

sina egna problem, och inte minst att det barn som behöver hjälp också har rätt att få det. 

Detta är tredje året i rad som BOiU inleder höstterminen på detta sätt. I detta sammanhang 

har vi totalt träffat över 1000 femteklassare. 

Klassbesöken med Barnrättskalendern är en del av vårt arbete för att stärka barns röster, 

tillsammans med exempelvis arbetet med Unga experter inom Region Uppsala (där barn som 

är patienter på Akademiska sjukhuset är med och gör vården bättre för barn) och ett pågående 

Arvsfondsprojekt där vi tar fram en webbutbildning för en kränkningsfri skola. 
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