
13.00–13.45 SKOLINSPEKTIONEN                           Plats: Huset

Hur får vi en skola med tilltro?
Skolinspektionen granskar varje år närmare 2000 skolor. I den 
aktuella regeringsrapporten ”En skola med tilltro lyfter alla elever” 
presenteras erfarenheterna från 2011. Det finns mycket att göra på 
såväl skol- som huvudmannanivå för att uppnå bättre resultat. Hur 
når vi dit?  •   Medverkande: Ann-Marie Begler, generaldirektör 
Skolinspektionen och mäktigast i skolsverige (enligt tidningen Skol-
världens makthavarlista 2012), Matz Nilsson, ordförande Sveriges 
Skolledarförbund. 

15:00–16:30 BRIS                    Plats: Huset

Kan jag få hjälp? Psykisk ohälsa bland barn och unga
Ungefär 18 procent av BRIS barn- och ungdomskontakter år 2010 
handlade om psykisk ohälsa. Många av barnen och ungdomarna 
berättade om stora svårigheter med att få hjälp och hur de försämras 
ju längre tiden går utan vård och stöd. Vem ska ta ansvar för de 
här barnen?  •   Medverkande: Emma Igelström, föreläsare och fd 
simmare, Eva Waltré, chef  BRIS operativa verksamhet, Ing-Marie 
Wieselgren, projektchef  Sveriges Kommuner, Ingvar Nilsson, natio-
nalekonom, Lena Hök, chef Idéer för livet, Skandia, Kattis Ahlström, 
generalsekreterare BRIS, Jonas Andersson, (fp) regionråd  Västra 
Götaland, Helene Öberg (mp) Stockholms landsting. 

13:00–13:45 UNICEF SvERIgE                 Plats: Huset

Kan Twitter göra barnkonventionen till lag?
Trots flera års opinionsbildning från flera organisationer och trots 
en politisk majoritet för att göra barnkonventionen till lag händer 
ingenting. Varför inte? Vilken inverkan har digital opinionsbildning 
för att göra barnkonventionen till lag?  •   Medverkande: Christina 
Heilborn, chef, opinion och påverkan UNICEF Sverige, Ulf Bjereld, 
professor statsvetenskap Göteborgs universitet, Elin Saga Kjørholt, 
jurist Norsk senter for menneskerettigheter, Ann-Therése Enarsson, 
chef samhällskontakter Systembolaget, Brit Stakston, mediestrateg 
och moderator JMW Kommunikation.

13:00–13:45 SKOLINSPEKTIONEN                Plats: Tältet

Hur ser skolsituationen ut för elever med autism? 
Elever med autismspektrumtillstånd, AST, får inte alltid den undervis-
ning de har rätt till. Skolinspektionen granskar just nu i en djupstudie 
undervisningen och stödåtgärder för ett antal elever med AST i 
grundskolan. Förhandsintresset för granskningen är stort och här 
presenteras senaste nytt. Samtal mellan Ann-Marie Begler och Anki 
Sandberg.  •   Medverkande: Ann-Marie Begler, generaldirektör 
Skolinspektionen och mottagare av Attentions Ljuspris 2012 & Anki 
Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention, Eva Nordin-Olson, 
ordförande i Autism- och Aspergerförbundet. 

14:00–14:45 MIgRATIONSvERKET                                      Plats: Tältet

Synnerligen ömmande omständigheter   
– hur fungerar lagen för barn i svåra situationer?
Vi diskuterar frågan om synnerligen ömmande omständigheter från 
olika perspektiv. Vilka barn kan hamna i en svår situation? Hur ser 
lagstiftningen kring synnerligen ömmande omständigheter ut? 
•   Medverkande: Mikael Ribbenvik, rättschef Migrationsverket, 
Fredrik Malmberg, barnombudsman Barnombudsmannen, Christina 
Heilborn, barnrättsjurist, UNICEF Sverige, Lars H Gustafsson, barn-
läkare. Moderator: Annelie Kungsman Persson, Migrationsverket

14:00–15:30 BRIS                    Plats: Huset

 Barnfattigdom – mycket snack och liten verkstad? 
I ett gemensamt projekt har BRIS och SOS Barnbyar intervjuat barn 
i Sverige och i Mocambique om att leva i ekonomisk utsatthet och 
hur de vill att vuxna och samhället ska agera för att förbättra deras 
situation.Projektet grundar sig på FN:s milleniemål. Medarrangörer: 
SOS Barnbyar.  •   Medverkande: Jenny Ingårda, projektledare BRIS, 
Tonya Lilburn, projektledare SOS Barnbyar, Staffan Landin, journalist, 
Inger Ekbom, Stadsmissionen, Stina Götbrink, välgörenhetschef 
Svenska PostkodLotteriet, Magnus Ehrencrona (mp) riksdagsledamot, 
Ulrika Carlsson (C) riksdagsledamot, Anna Ryott, generalsekreterare 
SOS Barnbyar, Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS.
Moderator: Marika Griehsel.
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Hur kan barn och unga komma till tals i frågor som rör dem?
Varje dag fattar myndigheter beslut som har inverkan på barns liv 
utan att barnen har fått komma till tals om sin egen situation. Kan 
man låta barn komma till tals och finns det metoder för att låta dem 
framföra sina åsikter till makthavare? Det har Barnombudsmannen 
gjort genom metoden Unga Direkt.  •   Medverkande: Ellinor Boll-
man, kommunikationschef Barnombudsmannen, Hanna Larheden, 
utredare Barnombudsmannen.

14:00–14:45 BARNOMBUDSMANNEN                  Plats: Huset

Kränkningar på nätet – vad händer efter skolan?
Nätet är gränslöst. I skolan och efter skoldagen smsar, facebookar och 
chattar unga människor. Skolan är skyldig enligt lagen att förebygga 
och ta tag i kränkningar som sker under skoltid. Men vad händer när 
det ringer ut efter sista lektionen? Tar skolans ansvar slut då? 
•   Medverkande: Caroline Dyrefors Grufman, Barn och Elevombudet 
(BEO) Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet, Pia Wide-
gren, utvecklingsledare Bildningsförvaltningen, Motala kommun, 
Henrik Dahl, sakkunnig skolfrågor Rädda Barnen. 
Samtalsledare: Agneta Åhlund, Sverigechef Rädda Barnen.

15:00–16:00 RÄDDA BARNEN                     Plats: Tältet

KONTAKTINFORMATION

Idéer för livet
Lena Hök, chef Idéer för Livet och CR, 
08-463 74 60

Migrationsverket
Sara Sundelius, pressinformatör 
010-485 28 78

UNICEF Sverige
Petra Hallebrant, informationschef 
070-615 99 70

Barnombudsmannen
Catherine Johnsson, pressansvarig
08-692 29 64

BRIS
Cecilia Nauclér, presschef
0701-60 88 30

Rädda Barnen
Kristina Granqvist 
08-698 90 90

Barn- och elevombudet 
Skolinspektionen
Joanna Abrahamsson, 
pressekreterare, 076-129 76 02

I samarbete med

Hur sociala investeringar rår på utanförskapet
Förebyggande insatser är avgörande för att förhindra ungas utanför-
skap. Trots det avstår kommuner från sociala investeringar. Det är 
en kostnadsbesparing som långsiktigt blir dyr, både mänskligt och 
ekonomiskt. Med erfarenhet från 40 kommuner visar vi hur sociala 
investeringar rår på utanförskapet.   •   Medverkande: Ingvar Nilsson, 
nationalekonom och författare, Beatrice Ask (M), justitieminister, 
Ebba Busch (KD), kommunalråd Uppsala, Lena Hök, chef Idéer för 
livet, Skandia m.fl. Moderator: Per Grankvist, redaktör, föreläsare och 
författare.

10:00–11:45 IDÉER FÖR LIvET                     Plats: Tältet
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SEMINARIEPROGRAM

Barnombudsmannen   ·   BEO   ·   BRIS 
Migrationsverket   ·   Rädda barnen 

Skolinspektionen   ·   UNICEF Sverige  
I samarbete med Idéer för livet

11:00–11:45 RÄDDA BARNEN                   Plats: Huset

Lyssna till oss!  Hur ser mottagandet ut i Sverige 
för ensamkommande barn?
Samtal med ensamkommande och Tobias Billström. Hur kan vi 
forma ett mottagande som tar tillvara på ensamkommande barns 
egna åsikter och röster och hur kan en bra start i Sverige skapas? 
•   Medverkande: Sex ensamkommande barn och ungdomar från 
Göteborgs kommun, Tobias Billström, migrationsminister, Inger 
Ashing, ordförande Rädda Barnen. Samtalsledare: Linus Torgeby, 
sakkunnig flyktingfrågor, Rädda Barnen.

13:00–13:45 RÄDDA BARNEN                    Plats: Tältet

Vad fattas fattiga barn? 
Barnfattigdom har hamnat högt på den politiska agendan de senaste 
åren. Trots detta ser vi få konkreta åtgärder och politiska beslut för 
att förbättra situationen. Vad gör svenska kommuner för att stötta 
barn i ekonomisk utsatthet? Och vad är det som krävs? Lyssna 
på fyra Svenska kommuner.   •   Medverkande: Elisabeth Dahlin, 
generalsekreterare, Rädda Barnen, Torkild Strandberg (fp) kommun-
styrelsens ordförande i Landskrona, Lena Baastad (s) kommunstyrel-
sens ordförande i Örebro, Charlotte Nordström (m) kommunstyrelsens 
ordförande i Skara, Anders Lago (s) ordförande i HSB och fd. kommun-
styrelsens ordförande i Södertälje, Tapio Salonen, professor i socialt 
arbete Malmö högskola, författare till Rädda Barnens rapporter om 
barnfattigdom. Moderator: Agneta Åhlund, Sverigechef Rädda Barnen.
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Sluta snacka – börja jobba.  
Hur minskar man barnfattigdom?
Alldeles för många barn lever under alldeles för svåra omständigheter. 
Idag är de flesta överens om att det finns ett problem. Det är dags att 
ta steget vidare från partipolitiskt tjafsande till hållbara lösningar. Hur 
ska politiken utnyttja sina möjligheter för att minska antalet barn i 
ekonomisk utsatthet?   •   Medverkande: Ulf Kristersson, ordförande 
i Moderaternas arbetsgrupp för barnpolitik, Eva Mörk, professor 
nationalekonomi Uppsala Universitet, Peter Santesson, statsvetare 
och ansvarig reformstrateg Timbro, Karin Pettersson, politisk chef-
redaktör Aftonbladet, Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen. 
Moderator: Cecilia Garme.

Behöver Sverige en barntjänst?
Socialtjänsten behöver reformeras i grunden. Det är en av tre 
slutsatser som Barnombudsmannen drar efter möten med barn som 
upplevt våld och övergrepp. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret 
för att barn växer upp under trygga förhållanden. Trots det är den 
märkligt frånvarande. Inför istället en barntjänst. Här diskuteras 
Barnombudsmannens förslag i en panel med experter.  
•   Medverkande: Mari Trommald direktør i norska Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet, Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademiker-
förbundet SSR, Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris och Fredrik 
Malmberg, barnombudsman. 

Vad vill nya BEO? 
Nyligen utsåg regeringen Caroline Dyrefors Grufman till nytt Barn- 
och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen. BEO är en unik funktion 
som tillvaratar kränkta barns och elevers rättigheter, i enlighet med 
lagen. Vad vill nya BEO? Vad säger hon om nätkränkningar, skade-
stånd och nolltolerans? Frågestund med BEO.  
•   Medverkande: Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet 
vid Skolinspektionen. Moderator: Joanna Abrahamsson. 

ONSDAg 4 JULI

14:00–15:30 BARNOMBUDSMANNEN                  Plats: Tältet

Oskyddad  
– hur kan samhället garantera barns rättigheter 
när de lever med skyddade personuppgifter?
Barn som lever med skyddade personuppgifter kan ha en vardag som 
är både krånglig och svår. De ska inte väcka uppmärksamhet men 
sticker ändå ut. Ofta på grund av okunskap och att samhället lägger 
krokben för barnen. Här diskuterar vi kring dessa frågor och hur sam-
hället istället kan bli till ett stöd för barn som lever med skyddade 
personuppgifter.  •   Medverkande: Maria Larsson, barn- och äldre-
minister Socialdepartementet, Fredrik Malmberg, barnombudsman 
Barnombudsmannen, Christopher Carlson, jurist Barnombudsmannen, 
Bodil Långberg, kanslichef Allmänna Barnhuset, Åsa Landberg, leg 
psykolog leg psykoterapeut Rädda Barnen, Anders Tegnell, chef för 
kuskapsspridning, Socialstyrelsen.

Bra mottagande av nyanlända elever 
– nyckeln till integration 
Nyanlända elever får ofta otillräcklig undervisning vilket försvårar 
deras möjligheter att snabbt integreras i skolan och samhället. Det 
är en vanlig iakttagelse från Skolinspektionen. Skolan är nyckeln till 
integration. Hur ser Skolinspektionens bedömning ut för situationen 
för nyanlända elever? Seminarium med Marie-Hélène Ahnborg. 
•   Medverkande: Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör 
Skolinspektionen. 

När barn signalerar  
– om att växa upp i en otrygg miljö
Sandra från organisationen Maskrosbarn, en ung vuxen som växt upp 
i en familj med psykiskt våld och en psykiskt sjuk förälder, samtalar 
med barnombudsman Fredrik Malmberg. Hur kan vi på ett bättre 
sätt fånga upp signalerna från barn och unga som har det svårt och 
ta hand om dem som råkat illa ut?  •   Medverkande: Barnom-
budsman Fredrik Malmberg och Sandra Patel från Maskrosbarn. 
Samtalsledare: Gunnar Elvin, Barnombudsmannen.

13:00–14:30 RÄDDA BARNEN                    Plats: Tältet

14:00–15:30 BARNOMBUDSMANNEN                  Plats: Huset

16:00–16:45 BEO                                       Plats: Huset 13:00–13:45 SKOLINSPEKTIONEN                  Plats: Huset

14:00–14:45 BARNOMBUDSMANNEN                  Plats: Huset
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När inga skydd i världen hjälper
Att delta i idrott är bra för både kropp och själ. Men precis som i 
övriga samhället förekommer också kränkningar inom idrottens 
värld. Rädda Barnen vill sätta fokus på frågan. Hur gör vi för att mins-
ka risken för att barn ska utsättas för diskriminering och kränkande 
behandling inom idrotten?   •   Medverkande: Mattias Hjelmborg, 
idrottspolitisk rådgivare, Riksidrottsförbundet, Anna Lindblad, IK 
Bolton, Helene Olsson, projektledare Rädda Barnen, Lena Hök, chef 
Idéer för livet, Skandia.Samtalsledare: Ola Mattsson, biträdande 
Sverigechef Rädda Barnen.

Livsberättelser på drift – vem lyssnar? 
Vi behöver alla formulera vår livsberättelse. Idag finns stora möjlig-
heter, via teknik och sociala medier, att berätta om sitt liv. Något inte 
minst unga människor utnyttjar. Men – vem lyssnar? Vem läser? Vem 
ser? Vem orkar ta in? Hur påverkas berättelserna av offentligheten? 
Och vad händer om ingen lyssnar? Medarrangörer: Bilda och S: 
Lukas Stockholm.  •   Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekre-
terare BRIS, Carina Söderlund, dialogkonsulent Bilda, Marianne 
Lindell-Fjaestad, leg psykoterapuet och verksamhetschef S:t Lukas 
Stockholm. Moderator: Magnus Sundell, journalist/projektledare 
Bilda.

9:00–9:45 RÄDDA BARNEN                    Plats: Huset

13:00–13:45 BRIS                    Plats: Huset
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