Barnrättslagen i teori
och praktik
1 januari 2020 blev FN:s
konvention om barnets rättigheter
lag i Sverige, vad innebär det för
folkbiblioteken?
Under 2019 har alla chefer för
folkbiblioteken i Örebro län genomgått
en fortbildning utifrån den strategiska
modellen i Löpa linan ut. Nu tar vi nästa
steg och erbjuder en fortbildningsdag för
alla medarbetare på folkbiblioteken i
Örebro län.

Barnrättslagen löser inget OCH
möjliggör allt! – etik, praktik och
barnets värde.
Föreläsare Monica Gustafsson-Wallin,
barnrättsstrateg och sakkunnig om FN:s
konvention om barnets rättigheter.
En föreläsning om hur barnets
rättigheter, barnperspektiv och vår
barnsyn samspelar.
Om barnen är rättighetsbärare – vilka
skyldigheter har då vi vuxna som
ansvarsbärare när vi jobbar på
biblioteket?
Hur kan vi förbättra våra vardagsnära
arbetssätt på biblioteken i Örebro län så
att de blir mer rättighetsbaserat?

Välkomna!

Datum: 20 oktober, 11 november samt
27 november
Samma innehåll alla dagar, välj ett
datum.
Tid: 9.30 – 15.00
Fika och registrering 9.30-10.00
Plats: Conventum konferens
Olof Palmes torg 1, Örebro
Avgift: Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder
på fika, lunch på egen hand.
Målgrupp: Alla som arbetar på
folkbiblioteken i Örebro län
Anmälan senast: 30 september 2020
Begränsat antal platser/tillfälle.
Max 30 deltagare/tillfälle.
Se sid. 2 för info. kring Conventum
konferens åtgärder under den
pågående pandemin.
Anmälan via länk:
https://tinyurl.com/y5pweuhl
Kontakt:
Frågor om fortbildningens innehåll samt
praktiska frågor om lokal och kost mm.
besvaras av Eva-Carolin Carlbom.
Eva-carolin.carlbom@regionorebrolan.se

Frågor som berör anmälningsformuläret
besvaras av Ulrika Lindmark.
Ulrika.lindmark@regionorebrolan.se

Region Örebro län följer
folkhälsomyndighetens direktiv och
om nya direktiv eller förbud
uppkommer uppdaterar vi er om
eventuella ändringar och åtgärder
för fortbildningsdagen.
.

Åtgärder av Conventum konferens inför
fortbildningsdagarna om Barnrättslagen.
Det vi har gjort är att vi uppgraderar alla
kunder till större lokaler så den lokalen ni
har får det plats 164p i biosittning annars.
Då har vi möjlighet att möblera luftigare
och man sitter endast 1p vid varje bord
som egentligen är till för 2p.
Så en grupp som egentligen är för 8p har
endast 4p per grupp.
Vi har ställt ut tv-skärmar och satt upp
skyltar där det står:
Kära Besökare
Givande rådande omständigheter orsakat
av Covid 19 har Conventum vidtagit
åtgärder enligt gällande direktiv från
folkhälsomyndigheten
Vi ber er tänka på
- Håll avstånd
- Tvätta händerna
- Hosta och nys i armvecket
- Stanna hemma om du är sjuk.
Även våra lunchlokaler är luftigt möblerade
och man sitter inte tätt med varandra.
Handsprit finns utställt i våra foajéer,
toaletter och inne i konferenslokalen.
När vi står i kö, fikar, lämnar eller går in i
konferensanläggningen håller vi avstånd till
varandra.

