Barn vet bäst hur det är att vara barn. Därför är det
viktigt att de som bestämmer lyssnar på barn.
Bli kontaktklass! Då kan ni säga vad ni t ycker direkt
till dem som bestämmer.
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Ni får tycka till

Någon som bestämmer i
samhället vill veta vad barn
tycker om ett särskilt ämne. Ni
får veta vad det ska handla om.
Ni får bestämma om ni vill vara
med just den gången. Annars
väntar ni till en annan gång.

Besök i klassen

Barnombudet kommer till
klassrummet och pratar med
er. Den som bestämmer är
också med.

Tack!

Som tack för hjälpen får ni 100
kronor per elev till klasskassan.

Efter en tid får ni veta vad som
kommer att hända med ämnet
som ni pratat om.
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Lärare – anmäl klassen!
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Barnombudet i Uppsala län
För varje barns bästa. I Uppsala sedan 1988.
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