Inbjudan till nätverksträff i det nationella nätverket

”Barn, Unga och Byggd miljö ”

den 28 november 2012 Kl. 13.00 -17.00
Stora Sessionssalen, Sveriges Lantbruksuniversitet/Alnarp, SLU
Tema:
Barns medverkan, påverkan och perspektiv i stadens planering och
gestaltning.
”Barnperspektiv prioriteras inte i fysisk planering och förståelse saknas för värdet av faktorer som skapar
livskvalitet för barn utan krav på mätbarhet. Planeringsargumenten för barn och barnens grönska är ofta för
svaga. Ofta på grund av ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande kring investering. Det finns här en brist i
kommunikationen mellan hård och mjuk planering. Det förekommer överlag brister i kommunikation mellan
samhällsplaneringens aktörer. Kunskap, erfarenhet, inflytande behövs hos fler aktörer, främst planerare,
politiker och utförare men även den enskilde midborgaren. Personal och yrkesgruppers kompetens måste ökas
men också värdesättas. Barns delaktighet och naturliga medverkan i planeringen måste öka och ett
helhetsperspektiv behövs utifrån vardagslivet.” (Ur Boverkets sammanfattning från Workshop om ”Barn

och Ungas Landskap” genomförd 24/8-2012)

På de årliga träffarna inbjuds ni att presentera aktuella projekt, nya rapporter från myndigheter eller
forskning om barns och ungas fysiska miljö eller andra aktuella händelser i omvärlden med
konsekvenser för barn och unga. I år kommer bland annat; Ulrika Lundquist från Göteborgs stad att
presentera Barnkonsekvensanalysen, det verktyg som nu har introducerats i olika förvaltningar i
Göteborg samt universitetslektor Bodil Rasmusson att reflektera över den historiska bakgrunden
kring forskning om ”barn och byggd miljö”.
Om Du skulle vilja ta upp något särskilt som anknyter till temat för seminariet så e-posta till Maria
Kylin; maria.kylin@slu.se . Ta gärna med Dig information till seminariet som Du vill sprida i nätverket
om barn, unga och fysisk miljö! Detaljerat program med beskrivning av hur du kommer till Alnarp och
vilka som kommer att presentera/nätverka kommer vid senare utskick.
I anslutning till nätverksträffen:
• 29:e november: Arrangeras en workshop med folkhälsoinstitutet kring vardagsmiljö och
barns psykiska hälsa. Kontakta Fredrika Mårtensson Fredrika.Martensson@slu.se,
072-740 22 62 eller Marlen Ljusberg, Marlen.ljusberg@shi.se, 063-19 96 15 om du vill veta
mer.
Anmälan:
Nätverksträffen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe, därför vill vi gärna att du anmäler dig. Om du
kommer tidigare så finns det lunch till självkostnadspris i Alnarps Matsalar
• För att anmäla dig till nätverksträffen och eventuellt presentation e-postar du till Maria Kylin
senast den 19:e november. Maria.Kylin@slu.se.

Välkommen till en intressant nätverksträff!

