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Grunnþættirnir 
fimm

• Þekking á réttindum barna
• Það sem er barni fyrir bestu
• Jafnræði – að horft sé til réttinda allra barna
• Þátttaka barna
• Barnvæn nálgun 

Presenter
Presentation Notes
Verkefnið hvílir á fimm grunnþáttum sem byggjast á grundvallarákvæðum Barnasáttmálans.Þekking á réttindum barna:-allir þurfa að þekkja og skilja réttindi barna - börn, foreldrar, allir borgararÞað sem er barninu fyrir bestu:-við þurfum að kynna okkur hvaða áhrif ákvarðanir hafa á börn og taka þær út frá því sem er börnum fyrir bestuJafnræði – bann við mismunun:-við þurfum að kynna okkur stöðuna, hver er staða barna í mínu sveitarfélagi? Skoðum þau gögn sem liggja fyrir, tökum þau saman - mælaborðið. Sendum út spurningakannanir og könnum stöðuna nánar. Hvað er það sem við erum að gera mjög vel? Lyftum því upp, verum fyrirmyndir. Hvar erum við ekki að standa okkur nægilega vel? Hvernig viljum við bæta úr því?-Þegar við skoðum hvort jafnræði sé til staðar þurfum við að leggjast yfir gögn og afla frekari gagna.-Skoðum hópana sem eiga í hættu að falla milli þilja - hvernig getum við bætt úr stöðu þeirra? Tölum við þau!Þátttaka barna:-Viðurkennum þá verðmætu þekkingu, reynslu og sýn sem börn búa yfir, leitum til þeirra, hlustum og tökum tillit til skoðana þeirra þegar við ákveðum hvað skal gera og hvernig þegar kemur að málefnum sem snerta þau.-Tryggjum að börn geti tekið þátt í skipulagningu, þróun og mati á þjónustu sem er ætluð þeim.-Tryggjum að börn geti tekið þátt í þróun og skipulagningu umhverfis síns. -Tryggjum að börn geti tekið þátt í ákvörðunum sem skipta þau máli.Barnvæn nálgun:-Búum til barnvæna nálgun þegar kemur að umhverfinu, þjónustu sem þeim er ætluð, skólanum, öryggi barna, jafnræði og tækifærum til þess að hafa áhrif. Hugsum hlutina út frá barninu sem á í hlut. Hugsum heildstætt um alla aðila sem vinna að málum sem snerta börn.



Barnaréttindagleraugun

• Starfsfólk og stjórnmálamenn
sveitarfélaga setja upp sérstök
barnaréttindagleraugu og rýna og
skoða verk- og ákvarðanaferla með
hliðsjón af sáttmálanum.

• Gleraugun setur starfsfólk á sig með
hjálp fræðslu um Barnasáttmálann og
hvernig nýta megi sáttmálann sem
sérstakt gæðastjórnunarverkfæri.



Tekur til allra 
sviða

• Meirihluti ákvarðana og aðgerða 
innan stjórnsýslu sveitarfélags 
hafa áhrif á líf barna með einum 
eða öðrum hætti.

• Á við um starfsemi allra sviða:
• Skóla- og frístundasvið
• Velferðar- og 

mannréttindasvið
• Stjórnsýslu- og fjármálasvið
• Skipulags- og umhverfissvið

Presenter
Presentation Notes
Hvaða ákvarðanir sem teknar eru inná fjármálasviði hafa áhrif á börn?Hvaða ákvarðanir sem teknar eru inná skipulagssviði hafa áhrif á börn?Hvað dettur ykkur í hug?Hefur verið haft samráð við börn innan sveitarfélagsins þegar kemur að þessum málum?



Ábyrgð á 
verkefninu

• Þverpólitísk ákvörðun er tekin í 
sveitarstjórn um þátttöku í 
verkefninu.

• Verkefnið er samvinnuverkefni 
heilt yfir alla stjórnsýslu 
sveitarfélagsins.

• Sveitarstjórn samþykkir 
aðgerðaráætlun.



• Umsjónarmaður verkefnisins
• Innleiðing verkefnisins krefst þess að 

starfsmaður/starfsmenn sé/séu með 
það í starfslýsingu sinni að halda utan 
um innleiðinguna innan sveitarfélagsins.

• Stýrihópur samanstendur af a.m.k.:
• 1 kjörinn fulltrúi úr meirihluta
• 1 kjörinn fulltrúi úr minnihluta
• 1 fulltrúi af hverju sviði
• 4 ungmenni úr ungmennaráði
• Umsjónarmaður verkefnisins



Presenter
Presentation Notes
FramkvæmdUmsjónarmaður og stýrihópur halda utan um framkvæmd aðgerðaáætlunarinnar, í samstarfi við sveitarstjórn og þau svið/stofnanir sem áætlunin snertir og upplýsa sveitarstjórn og íbúa um gang mála.Ábyrgðaraðili settur fyrir hverja framkvæmd.Tryggt skal að börn og ungmenni séu upplýst og geti komið sjónarmiðum á framfæri.SkýrslaÞegar aðgerðaráætlun telst uppfyllt skilar sveitarfélagið skýrslu til UNICEF.UNICEF leggur mat á hvort sveitarfélagið hafi uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru og hvort aðgerðaráætlun teljist uppfyllt.Mat og viðurkenningEndurmat og ný markmiðViðurkenningin gildir í 3 ár. Ef sveitarfélag vill viðhalda viðurkenningunni þarf að halda innleiðingu áfram setur sveitarfélagið sér ný markmið og gerir nýja aðgerðaráætlun.Lærdómur dreginn af fyrra ferli og athugasemdum UNICEF.



Stöðumat:

• Leiðbeinandi gátlistar
• Spurningakannanir
• Barnaþing
• Viðtöl við sérfræðihópa barna
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Presentation Notes
FramkvæmdUmsjónarmaður og stýrihópur halda utan um framkvæmd aðgerðaáætlunarinnar, í samstarfi við sveitarstjórn og þau svið/stofnanir sem áætlunin snertir og upplýsa sveitarstjórn og íbúa um gang mála.Ábyrgðaraðili settur fyrir hverja framkvæmd.Tryggt skal að börn og ungmenni séu upplýst og geti komið sjónarmiðum á framfæri.SkýrslaÞegar aðgerðaráætlun telst uppfyllt skilar sveitarfélagið skýrslu til UNICEF.UNICEF leggur mat á hvort sveitarfélagið hafi uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru og hvort aðgerðaráætlun teljist uppfyllt.Mat og viðurkenningEndurmat og ný markmiðViðurkenningin gildir í 3 ár. Ef sveitarfélag vill viðhalda viðurkenningunni þarf að halda innleiðingu áfram setur sveitarfélagið sér ný markmið og gerir nýja aðgerðaráætlun.Lærdómur dreginn af fyrra ferli og athugasemdum UNICEF.
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FramkvæmdUmsjónarmaður og stýrihópur halda utan um framkvæmd aðgerðaáætlunarinnar, í samstarfi við sveitarstjórn og þau svið/stofnanir sem áætlunin snertir og upplýsa sveitarstjórn og íbúa um gang mála.Ábyrgðaraðili settur fyrir hverja framkvæmd.Tryggt skal að börn og ungmenni séu upplýst og geti komið sjónarmiðum á framfæri.SkýrslaÞegar aðgerðaráætlun telst uppfyllt skilar sveitarfélagið skýrslu til UNICEF.UNICEF leggur mat á hvort sveitarfélagið hafi uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru og hvort aðgerðaráætlun teljist uppfyllt.Mat og viðurkenningEndurmat og ný markmiðViðurkenningin gildir í 3 ár. Ef sveitarfélag vill viðhalda viðurkenningunni þarf að halda innleiðingu áfram setur sveitarfélagið sér ný markmið og gerir nýja aðgerðaráætlun.Lærdómur dreginn af fyrra ferli og athugasemdum UNICEF.



Tengslanet og
tækifæri

• Barnvæn sveitarfélög mynda tengslanet sín
á milli og deila reynslu sinni.

• Tækifæri til að vera fyrirmynd og miðla
reynslu af góðum verkum.

• Tækifæri til að eiga í samskiptum við
sveitarfélög um allan heim sem vinna að
innleiðingu Barnasáttmálans undir hatti
Child Friendly Cities.

• Inspire Awards.



barnvaensveitarfelog.is
barnvaensveitarfelog@unicef.is
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