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Pressinbjudan till avslutningskonferens
för projektet Barns rätt till integritet
Den 17 februari 2021 arrangeras en digital slutkonferens som handlar om det
utvecklingsarbete om barns rätt till kroppslig och personlig integritet, som 14
kommunala förskolor och en grundskola (f-6) i Uddevalla har bedrivit, tillsammans
med Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet Hälsokällan.
Under dagen kommer bland annat personal från förskolan och skolan tillsammans med
projektledare på Hälsokällan att berätta om utvecklingsarbetet och vad det resulterat i på
förskolorna och i skolan.
Under år 2019 och 2020 har Hälsokällan beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén
i Västra Götaland för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig
integritet.
Ett våldspreventivt arbete
Syftet med projektet är att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla
förskolans och skolans arbete med barns rätt till kroppslig och personlig integritet, som
en del i ett våldspreventivt arbete. Avsikten med att tidigt lära barn integritet är att de ska
få kunskap om sina och andras rättigheter. Att respektera andras gränser och känna sig
trygga med att sätta egna, att lära sig om samtycke, privata delar på kroppen och
kroppsregler med mera. Att barnen lär sig att ”min kropp är min kropp, den är värdefull
och jag bestämmer över den”.
Ytterligare en anledning till att det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av
barn som lever med våld. Om vuxna kan upptäcka och stoppa våldet redan i förskolan
kan vi rädda barn från en uppväxt präglad av våld och erbjuda hjälp och stöd. Detta är av
stor betydelse eftersom våldet ger långtgående konsekvenser i ett livstidsperspektiv.
Information om anmälan
Konferensen sänds digitalt med hjälp av Högskolan Väst, presentatörerna kommer att
finnas på Fyrbodals kommunalförbunds kansli, på Riverside (Museigatan 2) i Uddevalla.
Kontakta projektledare Jessica Svensson om du som journalist vill delta på konferensen
(för kontaktuppgifter se nedan), eller anmäl dig direkt via denna länk:
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https://www.fyrbodal.se/kurs/slutkonferens-barns-ratt-till-kroppslig-och-personligintegritet/
För mer information kontakta
Jessica Svensson, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 073-241 61 46, E-post: jessica@halsokallanfyrbodal.se
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

