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Metoden Kontaktklasser underlättar dia-
logen mellan barn och besluts fattare. Med 
hjälp av Barnombudet i Uppsala län bidrar 
ni till att genomföra barnets rättig heter 
och får samtidigt del av barns och ungas 
expertis.

• Att lyssna till barns åsikter i frågor som 
berör dem och ta åsikterna i beaktande 
är en av de vägledande principerna i 
barnkonventionen.

• Denna rättighet har varit eftersatt i 
myndighetsutövande. Detta påtalades 
i Barnkonventionsutredningen (SOU 
2020:63) och har lett till att förvalt-
ningsdomstol har upphävt beslut.

Arvodering
Deltagande klasser arvoderas till klasskas-
san. Uppdragsgivaren står för kostnaden. 
Barnombudet administrerar arvoderingen.

• 100 kr/elev som deltar. 
Barnombudet ersätts av uppdragsgivaren.

• Enligt överenskommelse.

Kontakt klasser ger er barns och 
ungas perspektiv
Barn och unga är experter på sina liv. Deras 
unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till 
samhällsutvecklingen. 

Det är viktigt – och faktiskt en skyldighet – 
att beslutsfattare och andra vuxna tar vara 
på denna sak kunskap. 

Vad vill ni veta?
Ni, som uppdragsgivare, 

formulerar en fråga/frågor 
till en grupp av barn eller 

unga. 

1

Så går det till
Så ska vi göra!

Vi träffas för att bestämma 
hur dialogen ska designas och 

hur resultatet ska användas. Hänsyn tas 
till exempel till barns/ungas ålder och 
mognad och geografiska och socio
ekonomiska faktorer. 
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Dialog
Barnombudet leder 
 dialogen i en skolklass, 
helst till sammans med er. 

Återkoppling
Uppdragsgivaren återkopplar 
besluts processen till de barn 
och unga som deltagit i dia

logen. Barnombudet finns 
med som stöd.

Samman ställning
Resultaten från dialogen 
sammanställs av Barn
ombudet och förmedlas till 
uppdragsgivaren.
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Kontakt
boiu.se/kontaktklasser
Karin Mellin
karin.mellin@boiu.se
018-700 99 37
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5 Inom 1 månad

Efter 6 månader
&

Gör en förfrågan
boiu.se/kontaktklasser

Detaljer för vad som redan ingår i partner-
skap mellan Barnombudet och Uppsala 
kommun eller Region Uppsala finns på  
boiu.se/kontaktklasser

För varje barns bästa
Barnombudet i Uppsala län ser till att barns 
 rättigheter gäller på riktigt. I Uppsala sedan 1988.
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