Ökad delaktighet för barn och
unga med funktionsnedsättning

FN:s

konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) framhåller alla barns
lika värde och rättigheter. I Sverige har uppskattningsvis 15 procent av alla
barn och unga en funktionsnedsättning.
Lagstiftning och konventioner slår fast att dessa barn har rätt att leva på samma villkor
som andra. Trots detta pekar bl.a. Barnombudsmannen på studier som visar att detta
är en grupp barn som på flera områden har sämre levnadsvillkor än andra.
För att kunna leva ett fullvärdigt liv och få delta i samhället på lika villkor, behöver barnen erbjudas stöd som är anpassat till deras funktionsnedsättning och ålder. Barn med
funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att komma till tals.
Välkomna till en spännande heldag där flera aktörer utifrån olika perspektiv kommer
att delta.
MÅLGRUPP: Chefer, pedagoger, verksamhetsutvecklare, myndighetsutövning,
personal inom habilitering och skola.

Onsdag 22 november 2017 kl. 09.00–16.30 i Göteborg.

Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning
PROGRAM
08.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.00 Kommunikativa rättigheter – för alla barn!
Gunilla Thunberg, leg. logoped, fil. dr., DART, Kommunikations- och dataresurscenter,
Västra Götalandsregionen
10.00 Paus med kaffe och frukt
10.30 Ökad delaktighet och deltagande i samhällslivet på lika villkor som andra.
Mats Granlund presenterar aktuell forskning
Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, psykologi och specialpedagogik. Leder
forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping.
11.30 Delaktighet ur ett föräldraperspektiv
Christina Simonsson, föreningskonsulent, FUB
12 .00 Lunch
13.00 Förbättrad samordning för barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar
och Kunskapsstöd: Delaktighet för personer LSS, personkrets 1 och 2
Marjana Tornmalm och Pär Alexandersson, båda utredare på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen.
14.20 Arbetssätt som gör skillnad – exempel från praktiken
Maria Magnusson, enhetschef för Barn- och ungdomsboende, Västra Göteborg
14.50 Kaffepaus
15.15 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Erfarenheter från ett arbete i syfte att skapa ett utvärderingsinstrument för att mäta
barns delaktighet i samband med SIP
Liv Mannberg, utvecklingsledare funktionshinder, FoU Sörmland
16.15–16.30 Avslutning

MER INFORMATION
Tid och plats

Onsdag 22 november kl. 09.00–16.30.
Registrering, kaffe och smörgås från 08.30.
Lokal i Göteborg anges i samband med
bekräftelse.
Avgift
900 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
1 100 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 18 oktober 2017.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.
Upplysningar

Yvonne Witzöe, FoU i Väst/GR,
yvonne.witzoe@grkom.se

