


Lyfta barn och ungas röster
VAD?



Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla  
frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter,  
utifrån barnets ålder och mognad.



Barn har rätt till information, särskilt  
sådan som rör barnets välfärd,  
fysiska och psykiska hälsa.



Intervjuer
HUR?



Vi söker barn och unga som trä!ar både BUP & SOC och som är 

5!18 år 

och bor i 

Ängelholm, Landskrona eller Helsingborg
Samtalet tar ca 30-40 minuter och du/ni bestämmer var och när vi ses.

Socialförvaltningen/PART
ATT: Hanna Rosander Burnesson
Bredgatan 17
251 89 Helsingborg

1.

2.

Fyll i samtyckeslappen som finns

Skicka in samtyckeslappen till:

Därefter kontaktar vi dig/er för att bestämma tid och plats
Det här arbetet kommer att annonymt lyfta fram din och andra barn och ungdomars röster och erfarenheter 
för att förbättra verksamheterna. Resultatet kommer att presenteras för medarbetare och chefer från  
Socialtjänst, BUP och Första linjen i Ängelholm, Landskrona och Helsingborg i slutet av 2020.  
Vi som genomför detta arbetet arbetar på en enhet somheter PART – Preventivt arbete tillsammans.

Din röst är viktig och vi hoppas  
DU/NI vill vara med!

Titta på filmen för mer info!
Tryck här för att se filmen!

Som tack får alla som är med två biobiljetter!

BARN & UNGA BEHÖVS FÖR  
ATT GÖRA BUP & SOC BÄTTRE!

Gör såhär om du/ni vill vara med:

Var med och gör BUP/Första linjen & SOC ännu bättre på att  
lyssna på och förstå barn och ungas behov!

 här
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PRATA OCH BLI
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HOPPAS PÅ
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FILM 1.

https://www.youtube.com/watch?v=38lRK909-Gs


NADJA 17
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FILM 2.
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FILM 4.



Vad kan vi lära oss av barn och 
ungas upplevelser?



Hur förvaltar vi barn och 
ungdomars upplevelser?



Hur fortsätter vi att lyfta barn 
och ungas röster?



Frågor & funderingar


