
 

 

 

    

Två av föreläsarna under dagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortsätt med 
barnrättsarbetet! 
De 100 första som anmäler 

sig till konferensen och 
deltar under dagen får 
boken ”Barnets rättigheter 
– Helhetssyn i praktisk och 
systematisk tillämpning” 
efter konferensen, 
tillsammans med 
Handboken för barns 
rättigheter och 
föräldraskapsstöd. 

 

 
 

  

 

Med fokus på barns rättigheter 
 
Vi bjuder in till en digital konferens om barns rättigheter för dig som arbetar inom kommun, 
region, myndighet eller ideell sektor i Södermanland. Dagen riktar sig till dig som vill lära 
dig mer om barns rättigheter och barnkonventionen.   

Dagen inleds med att föreläsaren och 

barnkonventionsexperten Åsa Ekman föreläser 

om hur vi kan konkretisera barns rättigheter i 

verksamheten. Vi får även ta del av 

Länsstyrelsernas nya handbok för barns 

rättigheter och föräldraskapsstöd och de 

nationella samordnarna för barnrätt Saga 

Hillerström, respektive uppdraget inom 

föräldraskapsstöd Madelene Larsson berättar 

mer.  

Regionala exempel på barnrättsarbete kommer 

att synliggöras och Åsa Stålhane vid Region 

Sörmland kommer att berätta om Regionens 

barnpilotmodell, med över 300 barnrättspiloter i 

verksamheter runt om i hela länet.  

Dagen avslutas med att BRIS generalsekreterare 

Magnus Jägerskog talar om hållbara liv för barn 

och utmaningar och möjligheter. 

Varmt välkommen! 

Malin Stenman, sakkunnig i jämställdhet och 
handläggare för barns rättigheter 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
 
 

 
Praktisk information: 

Datum Den 16 februari 2021 

Plats  Konferensen är digital. Länk skickas ut 

till deltagare dagarna innan. 

Tid                Klockan 09.00 – 15.30. 
Anmälan       Senast den 8 februari här: länk 

  
Föreläsaren Åsa Ekman 

Foto: AnnaCarin Isaksson. 
 

BRIS generalsekreterare:  
Magnus Jägerskog 
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https://www.lansstyrelsen.se/5.f2dbbcc175974692d28251.html
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09.00 – 09.10      Inledning av dagen 

                            Malin Stenman, Sakkunnig i jämställdhet och handläggare barns rättigheter,  
                                    Länsstyrelsen Södermanland.                          
 
09.10 – 12.00      Att konkretisera barns rättigheter och barnkonventionen 

                            Barnkonventionsexperten Åsa Ekman håller under  
förmiddagen i ett föredrag om barns rättigheter och  
barnkonventionen. Åsa ger er kunskap och stöd för att  
inleda och fördjupa barnrättsarbetet i er verksamhet.  
Med inspirerande, levande och konkreta exempel  
utifrån egna erfarenheter visar Åsa hur tillämpningen 
av barnkonventionen kan göras i praktiken. 

 
 Åsa Ekman är barnrättskonsult med närmare 20 års  

erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets  
rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare,  
demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i  
Rädda Barnens riksförbund. Hon sitter i styrelsen för  
Bris och är initiativtagaren till och driver podden  
Barnrättssnack.        Foto: AnnaCarin Isaksson 

                        
12.00 – 13.00      Lunchpaus 
 

13.00 – 13.30      En handbok om barns rättigheter och föräldraskapsstöd 

Länsstyrelserna presenterar den nya handboken: Barns rättigheter och föräldraskap – 
information till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn. Likaså beskrivs hur stöd i 
föräldraskapet och arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i 
kommuner och regioner hänger ihop och kan stödjas av länsstyrelserna. Med Saga Hillerström, 
Länsstyrelsen Dalarna och Madelene Larsson, Länsstyrelsen i Örebro. 

 

 

 

Saga Hillerström, Nationell 
samordnare barns rättigheter, 
Länsstyrelsen Dalarna 

 

Madelene Larsson, Nationell 
samordnare föräldraskapsstöd, 
Länsstyrelsen i Örebro.  

 

                  

  Saga Hillerström, nationell 

samordnare för barnrätt, 

Madelene Larsson, nationell 

samordnare för föräldraskapsstöd, 



 

 

 
lansstyrelsen.se/sodermanland 

 

13.30 - 13.40      Föräldraskapsstöd i förskolan – exempel från Södermanland  

                                  Lucie Riad, Integrationssamordnare och handläggare föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen 
Södermanland ger exempel på hur förskolor i länet arbetar med barns rättigheter  

                                  och föräldraskapsstöd.  
 

13.40 – 14.10     Barnkonventionen i praktiken, Region Sörmland visar vägen 

Region Sörmland jobbar konsekvent 
och uthålligt med att stärka barnets 
rättigheter. Regionen arbetar utifrån 
den egna pilot-modellen och 
beslutsfattare förstår hur viktigt det är 
med långsiktigt och övergripande 
arbete. Åsa berättar mer om hur 300 
barnrättspiloter skapar förståelse och 
ökar kunskapen i verksamheter i hela 
regionen. Med Åsa Stålhane, Strateg 
Mänskliga rättigheter, Region 
Sörmland.                                                                 

 

Åsa Stålhane. 

 
14.10 - 14.25      Paus 
 
14.25 – 15.00     Hållbara liv för barn – utmaningar och möjligheter 

Vad innebär ett hållbart liv för ett barn? Hur ser barns 
vardag ut och deras möjligheter att själva komma till 
tals och påverka sina egna liv?  

Föredraget handlar om uppväxtvillkor i förändring och 
hur vi skapar hållbara uppväxtvillkor för barn. Om barns 
vardag i familjen, skolan och på fritiden, barns liv i en 
mer globaliserad värld och ett mer polariserat samhälle 
präglat av individualisering, segregation och ökande 
klyftor. Med Magnus Jägerskog, generalsekreterare för 
BRIS.  

 

 

         Magnus Jägerskog. Foto: BRIS 

Barnens rätt i samhället, BRIS, är en partipolitiskt och religiöst obunden svensk ideell förening 
som verkar för barns rättigheter i Sverige. Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att 
stärka barns rättigheter. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för 
barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. 
 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.  
                           

 
 

  16 

fe       feb 


