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PROGRAM 

09.00-09.30  Ankomst og morgenmad

09.30-10.15 Velkomsttale og åbning 
 v. Børne- og socialminister Mai Mercado, generalsekretær for Red 

Barnet Jonas Keiding Lindholm og direktør for Børns Vilkår Rasmus 
Kjeldahl 

10.15-10.35 Børns rettigheder – blik og balancegang 
 v. seniorforsker Anette Faye Jacobsen, Ph.D. Institut for 

Menneskerettigheder 

10.35-11.00 Børnefællesskaber og social resiliens – retten til uddannelse, 
udvikling og sikkerhed

 v. Peter Berliner, professor ved Danmarks institut for Pædagogik og 
Uddannelse 

11.00-11.05 ”SPURGT” film, v. børn og unge, der svarer på spørgsmål fra børn om 
emner inden for børnerettigheder 

11.05-11.20 Pause 
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11.20-11.50  Inddragelse af børn og unge i udsatte positioner
 v. Birgitte Schjær Jensen, Ph.D., Specialkonsulent, Socialstyrelsen 

11.50-12.00 Socialstyrelsens perspektiver på børnerettigheder
 v. Birgitte Anker, Direktør, Socialstyrelsen 

12.00-13.00  Frokost

13.00-14.00 Workshop 1. del 

14.00-14.15 Pause – kaffe og kage

14.15-15.15 Workshops 2. del

15.15-15.45 Teaterfortællinger med unges livshistorier
 v. C:NTACT 

15.45-16.00 Tak for i dag
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Plenumoplæg

Børns rettigheder – blik og balancegang
v/ seniorforsker Anette Faye Jacobsen, 
Ph.D., Institut for Menneskerettigheder

Børns rettigheder nyder bred støtte og 
har stor bevågenhed hos politikerne og i 
medierne. Børns rettigheder er også blevet 
indarbejdet i lovgivning og vejledninger, 
ikke mindst på det sociale område. 
Alligevel er det løbende en udfordring, 
bl.a. at sikre barnets tarv og tilstrækkelig 
inddragelse af barnet. Børnesager er ofte 
meget komplekse med mange dilemmaer 
og hensyn, som skal tages i betragtning. I 
oplægget diskuterer Anette Faye Jacobsen, 
hvad begrebet om børns rettigheder har 
at tilbyde på både det almene børne- og 
ungeområdet samt i det sociale arbejde 
med udsatte familier. Derudover bliver der 
peget på nogle af de faldgruber, der kan 
vise sig, selv når vi gør os allermest umage.  

Børnefællesskaber og social resiliens – retten 
til uddannelse, udvikling og sikkerhed
v/ Peter Berliner, Professor, Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk 
Psykologi

Social resiliens betegner den sociale eller fælles 
styrke til at forebygge og overkomme modgang 
i livet. Social resiliens kan ikke eksistere i det 
enkelte menneske, men skabes i netværk, 
relationer og systemer. Børnefællesskaber i de 
nordiske lande bygger på en række værdier, 
der bl.a. viser sig i de fællesskaber, der skabes 
i skoler og daginstitutioner. Arbejdet med 
resiliensfremmende læringsmiljøer kan understøtte 
alle børn og unges ret til uddannelse, udvikling 
og sikkerhed gennem styrkede børnefælleskaber. 
Gennem begrebet social resiliens vil Peter 
Berliner bibringe en forståelse for, hvordan vi 
via værdibaserede udviklings- og læringsrum og 
sociale netværk kan styrke såvel det enkelte barn 
som børnefællesskaber som helhed. 

Inddragelse af børn og unge i udsatte 
positioner
v/ Birgitte Schjær Jensen, Ph.d.

Inddragelse af børn og unge i udsatte 
positioner har været på dagsorden i 
socialt og pædagogisk arbejde siden 
vedtagelsen af FN`s børnekonvention 
i 1989. I oplægget perspektiverer 
Birgitte Schjær Jensen, hvor dette 
inddragelsesfokus kommer fra, og hvor 
står vi i dag – set i lyset af sin Ph.d. 
afhandling fra 2014: ”Inddragelse af 

udsatte børn og unge i socialt arbejde – 

reel inddragelse eller symbolsk retorik?”. 
Birgitte Schjær Jensen fortæller om, 
hvordan en socialfaglig interesse, for 
hvad børn og unge oplever i samarbejdet 
med sociale myndigheder, genererer ny 
forskningsmæssig viden om inddragelse 
af børn og unge som en proces og særlig 
disciplin på det sociale område. 



National konference om børnerettigheder 2018 

Workshops

Tre workshops-spor under temaerne: Børn og unges ret til 1. udvikling, 2. beskyttelse, 3. deltagelse.
De foreløbige overskrifter for workshops inden for de tre tema-spor er:

Tema 1: Udvikling
1. Børns udvikling gennem 

natursociale indsatser i udsatte 
boligområder 

2. De små børns ret til udvikling og 
det vigtige forældresamarbejde

3. Tidlig opsporing og reaktion på 
mistrivsel eller risiko for overgreb

Tema 2: Beskyttelse
4. Børns ret til beskyttelse – om at blive 

STÆRKE SAMMEN
5. Børn og unges ret til beskyttelse mod 

digital mobning og overgreb

Tema 3: Deltagelse
6. Inddragelse del 1: Den Dialogiske 

Samtalemodel som metode til 
børneinddragelse 

7. Inddragelse del 2: Styrket inddragelse af 
børn og unge i egen sag 

8. Bedre Børneinddragelse i tilsyn med 
anbragte børn

9. Børn og unges ret til professionel 
bisidning i myndighedssager

De i alt ni workshops afholdes af henholdsvis børneorganisationer 
(Red Barnet og Børns Vilkår), kommunale repræsentanter fra 
børne- og ungeområdet, forskere på området samt fagteams fra 
Socialstyrelsen. 

Der er mulighed for at deltage i to forskellige workshops á 60 min.
  

Tilmelding til workshops sker, når det endelig program for konferencen 
foreligger med en uddybende beskrivelse af de ni temaworkshops. I den 
forbindelse får man mulighed for at vælge, hvilke to workshops man 
ønsker at deltage i. 

Workshop 6 og 7 (Inddragelse del 1 og 2) forløber i forlængelse 
af hinanden, mens de øvrige workshops gentages. Det er ikke et 
krav, at man deltager i både del 1 og 2, men del 2 vil relatere sig til 
grundelementer fra del 1. 
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