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En gemensam process som finansieras av Region Kronoberg och länets åtta kommuner.

Klart med barnensbästa-ansvar
Styrgruppen arbetar fram ett nytt underlag för ett politiskt beslut om att jobba enligt nya
kronobarnsmodellen. Det är också klart vilka verksamheter som ska ha barnensbästa-ansvaret. Till hösten
planeras en stor utbildningssatsning i hela länet.
Mötesanteckningarna från styrgruppen finns här >>
Tidigare mötesanteckningar finns här >>

”Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet”
Region Kronobergs Barn- och ungdomskliniken är nu godkänd enligt den nationella modellen Barnanpassad
vård. I granskningen undersöktes bland annat hur kliniken möter barns rättigheter och behov.
- Det här handlar inte om att ”gulla” med barnen utan att möta deras lagstadgade rättigheter. Att möta
barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet, säger Ella Roström, barnsjuksköterska och projektledare.
Läs hela artikeln om Barn- och ungdomsklinikens arbete >>

Tvärgrupp barn och unga om samverkan, tillit och forskning
Tvärgrupp barn och unga är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen. Gruppen har en
viktig roll i processen, träffas en gång i månaden och består av representanter från olika verksamheter
inom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Vid mötena i mars och april diskuterades hur samarbetet
mellan forskning och praktik kan utvecklas, hur vi ska utveckla tillit och dess förutsättningar och barns
delaktighet i processen. För mer information om tvärgruppens arbete kontakta Fredrik Wärn,
verksamhetschef för grundskola och elevhälsa i Alvesta kommun.

Lärseminarium om roller, mandat,
förväntningar, samverkan & målbild
Den 25 mars genomfördes ett lärseminarium för att
utbyta erfarenheter och lära oss av testerna. Under
förmidagen deltog ca 30 personer från olika
verksamheter. Läreminarierna är en del av arbetet
mellan praktik och forskning som stödjer processen.
Lärseminarierna är inspirerade av genombrottsmetodiken, en metod för att bygga upp den egna
kompetensen, medverka i förbättringsarbete,
förändra och skapa nya arbetssätt. Målet är att
snabbt sprida och använda ny kunskap, till nytta för
de vi är till för. Forskningsprojektet leds av
Linnéuniversitetet med forskare från Jönköping
Academy/Högskolan i Jönköping och stöds av
Familjen Kamprads stiftelse. Se presentationer från
förmiddagen här >>

Forskningsseminarium om barnplaner
Varmt välkomna till det fjärde
forskningsseminariet kopplat till
utvecklingsprocessen Barnens bästa gäller! i
Kronoberg, den 4/5 fm eller den 6/5
em. Forskningsseminariet har titeln: Barnplaner –
för vem? Om att skriva och dokumentera barns
behov i planer. Föreläsare är Mats Anderberg,
forskare vid Institutionen för socialt arbete,
Linnéuniversitetet. Anmäl dig här! >>

Kontakt
All information om Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns på
http://www.kronoberg.se/barnensbastagaller >>
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