BARNKONVENTIONEN
I FÖRSKOLANS
VARDAG
NY FÖRELÄSNING MED
PAULINA GUNNARDO

FÖRELÄSNINGEN
I förskolan har vi ett ansvar att respektera, skydda,
uppfylla, övervaka och främja barnets rättigheter
enligt barnkonventionen. En viktig komponent för
att skapa förutsättningar för att förverkliga barnkonventionen i praktiken, i vardagen med barnen,
är att arbeta med känslomässig kompetens.
Barn behöver ett språk för känslor för att kunna
uttrycka vad de känner, tycker och behöver.
Under föreläsningen går vi igenom grunderna i
barnkonventionen och hur vi i arbetet med känslor,
bland annat med hjälp av FRIENDY, kan
levandegöra barnkonventionen i praktiken.
Vi varvar föreläsning med samtal och övningar.
Ni får konkreta tips som kan omsättas direkt i er
verksamhet, i förskolans vardag.

FÖRELÄSAREN
Paulina Gunnardo, beteendevetare och konsult på
FRIENDY & Co. Paulina arbetar även som sakkunnig på
en barnrättsorganisation och har flera års erfarenhet av
arbete i förskolan, är utbildad på masterprogrammet i
psykologi, i Familjebehandling med KBT och i Motiverande
samtal.

DATUM OCH ANMÄLAN
24 november, 2022 kl 9-16 i centrala Stockholm
Mejla info@friendy.se för anmälan eller för offert vid
internförfrågan.
Anmälan är bindande men går att överlåta till annan
person.

INNEHÅLLET
Grunderna i barnkonventionen.
Vi pratar om barnperspektivet, barnrättsperspektivet
och barnets perspektiv.
Barnets rättigheter i vardagen - Barnets rättigheter
finns i vardagen, i allt från rätten till lek, vila och
fritid, till att skyddas från våld och övergrepp och att
barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara
delaktig i beslut. Här tar vi ett vardagsperspektiv på
barnkonventionen.
Känslornas roll i barnkonventionen - Vi tar avstamp i
forskningen om barnets känslomässiga utveckling och
hur arbetet med känslomässig kompetens kan skapa
förutsättningar för att förverkliga barnkonventionen i
vardagen med barnen.
Så gör du barnkonventionen konkret för barnen - Hur
pratar vi med barnen om deras rättigheter och hur
gör vi barnkonventionen begriplig för dem? Konkreta
tips, övningar och idéer som ni kan ta med till barnen
i er verksamhet.

