Barn, Unga och Byggd miljö
BUB
Årets tema:
Hur gör vi plats för barn och unga?
Den 23 november 2016 kl. 13.00 –16.00
Ateljén, Alnarpsgården, SLU, Alnarp.
Boverkets vägledning: Gör plats för barn och unga presenterades och diskuterades livligt vid
förra årets nätverksträff. Vad har hänt sedan dess och hur går vi vidare? Vid årets träff gör vi
några nedslag på olika orter för att se hur forskare och planerar jobbar vidare - för att göra
plats för barn och unga. Här följer program och närmare information om mötet.

13.00

Välkomna till Alnarp: Fredrika Mårtensson och Maria Kylin

13. 15

Hur har Boverkets råd tagits emot? Hur går vi vidare? Ulrika Åkerlund,
Boverket.

13.30

Hur går det med barns rörelsefrihet? Märit Jansson och Mark Wales berättar
om en ort som är i färd med att bygga bort barns rörelsefrihet. Vad kan vi lära?

13.45

Hur går det i Stockholm? Lisa Klingwall på Stockholms Stadsbyggnadskontor
berättar om arbetet med barnvänlig stadsplanering i Stockholm

14.00

Plats för hela barnet i skolan Björn Wrange och Emma Crawley berättar om
utvecklingsarbete i Karlstad för en trygg och säker skolmiljö med utrymme för
lek, äventyr och lärande.

14.15

Plats för barn på tak? Susanne Bergendahl och Maria Nordström berättar om en
studie av en förskola i Malmö och en skola i Stockholm med taket som lekmiljö

14.30

Från plan till verklighet Mark Wales och Maria Kylin reflekterar kring plan och
verklighet med några exempel från Västra hamnen

14.45

Gruppdiskussioner med fika

15.15

Reflektioner från grupperna, korta informationer och avslutande ord

Välkomna!

Övrig information
BUB - evenemanget är gratis men anmälan krävs. Maila Mark.Wales@slu.se senast den 10
november.
Om du inte redan är medlem i nätverkets maillista så kan du anmäla dig till detta via
fredrika.martensson@slu.se
Fika serveras under mötet. Det finns möjlighet till lunch på egen bekostnad på restaurang
Syltan. Meddela oss om du är intresserad av detta så förbokar vi ett bord för BUB:are.
Så här hittar du till och på Alnarp campus:
•

Hitta till Campus Alnarp.

•

Karta Alnarp campus

Vad är BUB?
Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma
inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där
forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena
där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det
gäller en hållbar utveckling för barn. Exempel på ämnen som varit och är aktuella för
nätverket är: konsekvenser av förtätningen av den fysiska miljön för barn och
barnfamiljer, utrymmesstandard för skolgårdar och förskolegårdar,
barnkonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen, barns ohälsa och rörelsebehov,
skolans arbete med trafik, barnkonventionens uppföljning, barns vardagsnatur,
barndomsbegreppet och arkitekturundervisning i skolan.
Årliga nätverksträffar

Nätverket arrangerar årliga möten med olika aktuella teman. Exempel på deltagare på
de årliga mötena är kommuner, statliga myndigheter, arkitektkontor, universitet och
högskolor, media, ideella organisationer, politiker och enskilda personer. Via nätverkets
mejllista rapporteras fortlöpande om aktuella forskningsprojekt, avhandlingsarbeten,
studentuppsatser, rapporter, utredningar och konferenser.
Bakgrund

Nätverket har en lång historia. Ursprunget återfinns mellan 1971-1980 i Lekmiljörådet,
och mellan 1980-1993 i Barnmiljörådet. Från 1993 flyttades frågorna till
”Barnombudsmannen” (BO) som bildade nätverket Barn, unga och byggd miljö. År 2004
utvecklades nätverket till sin nuvarande form av forskarna Maria Nordström och Pia
Björklid vid Stockholms universitet. De tog initiativet till att hålla årliga konferenser och
knöts dessa till olika forskningsprojekt. Idag drivs nätverket av Maria Kylin och Fredrika
Mårtensson vid SLU i Alnarp.

