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  BARNverkets org. nr 802411-0259                                     

2015 års verksamhetsberättelse för föräldraorganisationen BARNverket  

 

 
INLEDNING 

BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen 
är öppen för alla föräldrar, föräldraföreningar och nätverk samt engagerade personer som 
arbetar för barn i förskola, skola och fritidshem samt gymnasium. BARNverket arbetar för 
utökad delaktighet och ökat inflytande för föräldrar och barn i dessa verksamheter. Sedan 
starten, år 2000, har BARNverket arbetat för att barn och ungdomar i skolväsendets 
verksamheter ska få så goda förutsättningar som möjligt för utveckling, hälsa och lärande.  
   När BARNverket bildades var orsaken att föräldrar på olika håll i Sverige upplevde försämringar för 

barnen i förskola, skola och fritidshem. Föräldrar gick samman och organiserade sig framförallt i 

nätverk och grupper. 

   I samband med riksdagsvalet 2002 kunde organisationen överlämna dryga 60000 unika 
handskrivna namnteckningar till utbildningsdepartementet angående oro över de allt större 
barngrupperna i förskolan och den minskade personaltätheten. Att reagera på och synliggöra 
faror och problem vid förändringar för barn och unga såg BARNverket som en självklar och 
viktigt uppgift. Av det skälet ägnas också fortsättningsvis mycket arbete inom organisationen 
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åt att lyfta fram förebyggande riskbedömningar ur ett barn- och elevhälsoperspektiv i befintlig 
verksamhet samt inför förändringar. BARNverket arbetar för alla barn.   
 
BARNverkets SYFTE 

BARNverkets syfte är att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande utveckling i 
skolväsendets verksamheter genom att ge stöd och information till föräldrar om barns behov 
utifrån att barn har kropp sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av miljön 
samt påverka politiker och beslutsfattare.   BARNverket ser detta som ett led i att ge alla barn 

bästa möjliga förutsättningar för optimal utveckling av hälsa och lärande.  
 
BARNverkets MÅL 

BARNverkets mål är att förskola, skola, fritids och gymnasium ska ha en trygg och 
hälsofrämjande miljö för utveckling, hälsa och lärande för hela barnet, fysiskt och psykiskt. 
Detta kräver verksamheter som har ett barn- och elevhälsoperspektiv. 
   BARNverkets mål beskrivs i tio programpunkter: 

1. Barn- och elevhälsoperspektivet måste finnas i förskola, grundskola, fritids och 
gymnasium. 

2. Riskbedömningar och konsekvensanalyser ur ett barnhälsoperspektiv ska 
genomföras vid förändringsarbete och beslut som rör barn. 

3. Förutsättningar för god anknytning och samspel ska finnas. 
4. Förutsättningar för rörelse och återhämtning ska finnas. 
5. Inne- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande. 
6. Elevhälsan ska arbeta förebyggande med barnens fysiska miljö. 
7. Arbetsmiljölagen ska också omfatta barn i förskola och fritids samt kompletteras med 

ett barnhälsoperspektiv. 
8. Barnskyddsombud ska finnas i alla verksamheter som rör barn. 
9. Nationell tillsynsenhet för barns miljöer behöver inrättas. 
10. Tystnadskulturer måste motverkas 

 
RIKSMÖTET  

BARNverkets aktuella inriktning nationellt beslutas varje år av Riksmötet. Den övergripande 
inriktningen för 2015 var Hälsa och säkerhet ur ett barn- och elevhälsoperspektiv. 
Den 12 september 2015 hölls riksmötet i Stockholm och inleddes i enlighet med stadgarna 
av föreläsningar: 

”Sittande barn - trender och utmaningar för förskola, skola och fritids” 
Föreläsning av Ulrika Myhr, barnfysioterapeut, författare till boken Sittande barn - trender, 

utmaningar och dynamiskt sittande (2015). 

”Inomhusluftens betydelse i förskola och skola, för barns hälsa och lärande” 
Föreläsning av Britta Permats, fd lärare i matematik och idrott och hälsa samt arbetsmiljöinspektör. 

Under eftermiddagen föreläste Monica Wester, fysioterapeut, barn- och skolergonom: 

”Rörelse, samspel och en bra arbetsmiljö för barnens utveckling, hälsa och lärande i förskola, 

skola och fritidshem” 

Gunilla Niss, leg. psykolog och ordförande i BARNverket, föreläste om: ”Samarbete med 

föräldrarna en nödvändighet för barnens trygghet” 
 
Riksmötet gav BARNverket i uppdrag att under verksamhetsåret 2015 arbeta med att skapa 
ökade förutsättningar för föräldrainflytande inom skolväsendet och väcka opinion. Information 
och kunskaper ska spridas om betydelsen av hälsofrämjande miljöer för utveckling, hälsa 
och lärande för hela barnet i förskola, skola, fritids samt gymnasieutbildning. Detta ska ske 
bland annat genom BARNverkets 10-punktsmål/programförklaring. 
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ALMEDALEN  

BARNverket arrangerade den 30 juni ett seminarium på Campus Gotland: 

”Blundar samhället för barns behov i förskola, skola och på fritids?” 
   Vi var ett 30-tal deltagare från olika delar av landet och från olika yrkesgrupper, politiker och 

förvaltningsfolk. 
Seminariet handlade om vad som behöver göras när skolresultaten sjunker och den psykiska ohälsan 

ökar. Ett barn- och elevhälsoperspektiv måste införas som grund för utveckling, hälsa och lärande.  
Barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av deras miljö.  
   Skolverksamheterna måste utgå ifrån och ha kunskaper om barns fysiska och psykiska behov och 

veta hur barn påverkas av sin fysiska och psykiska miljö. Riskbedömningar ur ett barn- och 

elevhälsoperspektiv måste göras både i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete och inför 

förändringar som berör barnen. Rörelse, samspel och fysiska miljöfaktorer som t.ex. buller och yta 

samt förutsättningar för en god sitt och stå ergonomi har betydelse för barns utveckling, hälsa och 

lärande. Rörelse och samspel i en sund miljö är grunden för utveckling, hälsa och lärande. Utan 

kunskap och förståelse för detta riskerar barnen att kränkas och skadas. 
   Föräldrar och barn ska känna sig trygga med att förskola, skola, fritids och gymnasium har ett barn- 

och elevhälsoperspektiv.  
 
FÖRÄLDRAKONTAKTER 

Den kontakt som BARNverket har med föräldrar sker till stor del via hemsidan och Facebook. Många 

föräldrar ringer också för att få råd och få prata om de problem de har med sina barns skolor eller 

förskolor. Det kan handla om att de inte når fram till rektorer eller annan personal, känner sig illa 

bemötta och vill veta vad som gäller enligt de regelsystem som finns. Brist på vikarier, stora 

barngrupper och låg personaltäthet är bekymmersamt för föräldrar. Brist på utrymme för fysisk 
aktivitet och lugn och ro, dålig luft och buller både i barnens inne-  och utemiljö är problem som 

föräldrar lyfter. Föräldrar oroar sig över barns och elevers fysiska miljö och vid förändringar i alla 

skolväsendet verksamheter.  
BARNverket stöttar föräldrar genom att hänvisa till: Grundlagen, Arbetsmiljölagen, 
Miljöbalken, Barnkonventionen, Skollagen samt riskbedömningar utifrån ett barn- och 
elevhälsoperspektiv. 
 
HEMSIDAN och FACEBOOK (Fb) 

Stora ansträngningar har gjorts för att få hemsidan och Fb att fungera utifrån de krav som ställs. 

Många läser det BARNverket skickar ut och antalet responser har ständigt ökat. Det är uppenbart att 

medlemmar och även andra har uppskattat informationen. BARNverket har via inlägg på hemsidan 

och Fb lyft fram föräldraprotester, elevinflytande, rörelse och fysisk aktivitet, stillasittande, samspel 

och anknytning, personalbrist, barngruppsstorlekar, storförskolor, buller, luft, ljus, färg och form, yta, 

gård och stadsutveckling, skärmar och mobiler, städning, kemikalier, betygssystemet samt hjärnan. 
 
KUNSKAPSBANKEN 

BARNverkets kunskapsbank - Barn- och elevhälsoperspektivet, som ligger på hemsidan, började 

byggas upp under hösten 2015. Där läggs olika artiklar ut samt radio- och tvprogram samt forskning 

som har koppling till BARNverkets mål och uppdrag. Syftet är att sprida kunskap om barns, 

elevers situation, här och nu samt visa på fysiska och psykiska behov utifrån att barn och 
elever är biologiska varelser med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som 
påverkas av arbets- och omsorgsmiljön i skolväsendets verksamheter. Därför är det viktigt 
att vuxenvärden skapar goda förutsättningar i barnens och elevernas miljö för utveckling, 
hälsa och lärande. 
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KONTAKTER med UNIVERSITET och HÖGSKOLOR 

BARNverket har haft kontakt med forskare och tagit del av forskning inom områden som: 

hjärnan, stress, livsstil, anknytning, samspel, fysisk aktivitet, motorisk utveckling, 

stillasittande samt den fysiska miljön som till exempel buller, skärmar och mobiler. 

KONTAKT med olika PROFESSIONER 

BARNverket har samarbetat med olika branschorganisationer och yrkesgrupper såsom 
lärare, psykologer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, ergonomer, skyddsingenjörer och 
arkitekter. 
 
KONTAKT med POLITIKER 

Samtliga skolpolitiska talespersoner i riksdagen har kontaktats och enstaka kommun- och 
landstingspolitiker ute i landet har BARNverket hört av sig till eller blivit kontaktade av. 

- Besök på utbildningsdepartementet med anledning av föräldrars ökade oro över 
barnens fysiska miljö i skolväsendets verksamheter. BV träffade Lars Ilmoni, politisk 
sakkunnig till Gustav Fridolin. 

- Möte med Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, angående att 
riskbedömningar utifrån ett barn/elevhälso- och lärandeperspektiv saknas i 
skolväsendets systematiska kvalitetsarbete. 

- Öppen utfrågning i ämnet idrott och hälsa, Riksdagen.   
 
Danskt politikerbesök:  
En delegation från Danska Børne- og Undervisningsudvalget träffade BARNverket för att få:                                                                                          

- Barnverkets syn på daginstitutioner (förskolan) i Sverige, kvalitén och pedagogisk 
praxis.                                                                                       

- Vilka är efter Barnverkets uppfattning de aktuella väsentliga insatspunkter   
- Barnverkets syn på förskolans ägandeform (offentlig och privat)                   
- Inclusion i förskolan samt tidig insats i förhållande till utsatta barns utveckling   
- Övergång från förskola till grundskola                                                             
- Föräldraansvar och medverkan (indragelse) 

 
KONTAKT med MYNDIGHETER 

BARNverket har under året haft kontakt med följande myndigheter; Skolverket, 
Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och Boverket samt flera miljöförvaltningar i 
kommunerna.   
 
ÖVRIGA KONTAKTER:  

Föräldraorganisationer, elevorganisationer, patientorganisationer och lärarförbund samt 

regeringskansliet. 

 
REFERENSGRUPPER och REMISSER 

- Under 2015 deltog BARNverket i möten med referensgruppen för statens offentliga 
utredning om nationella prov. 

- Möte med utredningsgruppen Bromma flygplats ang hur barn påverkas av buller och 
vilken betydelse det får för barn hälsa och inlärning. 

- Remissvar på betänkandet ”Rektorn och styrkedjan” (SOU 2015:22).  
- Remissvar på betänkandet ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse 

inom ämnena svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1 i 
grundskolan, sameskolan och specialskolan” (U 2015/03529/S). 

- Remissvar på Skolverkets utredning ”Konsekvensutredning avseende förslag till 
allmänna råd om utbildning för nyanlända elever” (Skolverket dnr 2015:00597). 



5 
 

- Remissvar på betänkandet ”Förslag till nya föreskrifter om elevmedverkan i 
skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud” (Remiss från Skolverket). 

- Remissvar på betänkandet ”En attraktiv gymnasieskola för alla” (Dir. 2015:31, 2015:82). 

 
 

KONFERENSER – SEMINARIUM  

- ”GÖR PLATS för barn och unga!” Konferens i Sundbyberg om nya nationella riktlinjer 
och vad det kan innebära för planering, utformning och förvaltning av fysisk aktivitet 
på skol- och förskolegårdar? Boverket och Movium. 

- BARNverket deltog i ”Öppen utfrågning om ämnet idrott och hälsa” i Riksdagen. 
- Deltog i FAR-dagen, ”Fysisk Aktivitet på Recept”, om betydelsen av fysisk aktivitet för 

barn och unga, Stockholms Läns Landsting. 
- BARNverket deltog i ett seminarium hos Länsstyrelsen, ”Nytt om buller – riktvärden, 

lagändringar och vägledning”. 
- BARNverket har haft möte med utredningsgruppen om Bromma flygplats, Anders 

Svensson och Bo Bylund.  
- BARNverket deltog i Miljöpartiets information om Brommaflyget, Alviks medborgarhus 

och informationsmöte hos Swedavia. 
- BARNverket deltog i seminariet ”Allergi och miljö”, Centrum för arbets- och 

miljömedicin, Stockholms Läns Landsting. 
- BARNverket deltog i ”Barns och ungas miljö – vad är viktigt vid planering av barns 

utemiljöer”, Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten. 
- BARNverket besökte Skolforum, Älvsjömässan. 

 
NÄTVERKET BARNEN och BROMMAFLYGET/BARNEN I BULLERMATTAN  

- Bullermätningar av maxbuller från flyg och vägtrafik vid förskolor och skolor samt 
boendeområden i Stockholm har genomförts. 70 dB från vägtrafikbuller har uppmätts 
vid utsläppsgårdar och 92 dB i flygbullermaxvärden i boendeområden. Kontakter har 
tagits med bland annat miljöförvaltningen i Stockholm, Swedavia, universitet och 
bullerforskare ( bland annat från WHO:s bullergrupp ) för att lyfta fram problematiken 
med samhällsbuller inne och ute för barns och elevers hälsa och lärande. 

- Uppvaktning av Anders Sundströms utredningsgrupp, angående Brommaflygplats, för 
att lyfta fram att riskbedömningar saknas utifrån ett barn- och elevhälso- och 
lärandeperspektiv gällande buller från flygtrafik vid, samt till och från Bromma 
flygplats.  

- Den 25 maj skrev BARNverket tillsammans med nätverket debattartikeln 
”Barnperspektivet saknas i mediernas Brommabevakning” i tidningen Journalisten.  

- BARNverket och Barnen och Brommaflyget träffade Anders Sundströms 
utredningsgrupp, regeringskansliet. BARNverket lyfte bland annat fram att 
riskbedömningar ur ett barn- och elevhälso- och lärande perspektiv saknas när det 
gäller de faktiska, störande maxbullernivåerna på upp till 92 dB under Brommaflygets 
bullermatta utifrån oberoende mätningar. 

 
LOBBYING 

Syftet med BARNverkets lobbyingarbete är att synliggöra det biologiska barnets fysiska och 
psykiska behov, av rörelse och samspel i en sund miljö för optimal utveckling, hälsa och 
lärande.  
   
MASSMEDIA  

I kontakter med massmedia informerar BARNverket  media eller blir kontaktad för att lämna 
information alternativt delta i reportage. BARNverket har kontakt med alla större 
dagstidningar i Sverige, en hel del lokalpress, Tv- och radioredaktioner samt 
pressavdelningar för olika organisationer.   
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   Ett påtagligt problem är att få personal i Skolväsendets verksamheter att träda fram i 
massmedia för att lyfta fram och bekräfta problem i barnens och elevernas arbets- och 
omsorgsmiljöer. Detta påverkar barns och elevers utveckling, hälsa och lärande negativt. 
 
 
 
Debattinlägg i media:  
25/5 Barnperspektivet saknas i mediernas Brommabevakning, Journalisten. 
14/9 Dags att lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen, ETC. 
 
ORGANISATION 

BARNverkets beslutande organ är i följande ordning: 
1. Riksmötet 
2. Samordningsgruppen, sg/styrelsen 
3. Av Riksmötet eller samordningsgruppen utsedd ansvarsgrupp eller ansvarsperson 
 
Samordningsgrupp (sg) / styrelse 
Sg/styrelsen är vald för perioden 12 september 2015 – 14 april 2016 och har haft följande 
sammansättning: 
 
Gunilla  Niss ordförande (vald på ett år) 
Ulla  Flacke sekreterare (vald på ett år)  
Eva  Datta kassör (vald på två år) 
Monica Wester ledamot (vald på ett år)  
Magnus Persson ledamot (vald på ett år) 
Gabriella Ahlberk suppleant (vald på ett år)  
Therese Ekerholm suppleant (vald på ett år) 
 
Valberedning 
Valberedning har varit: Larry Åberg och Anders Pettersson. 
 
Revisorer 
Extern revisor har varit: KPMG Johanna Hagström, auktoriserad revisor. 
 
Styrelsemöten 
Samverkansgruppen (sg) / styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 styrelsemöten.  En 
del styrelsemöten har genomförts på distans via telefon. Förutom beslutsmöten har sg haft 
arbets- och diskussionsmöten hemma hos medlemmar eller i hyrd lokal.  
 
Personal, arvoden till styrelsen 
BARNverket har inte haft någon kanslifunktion eller tillsvidareanställd personal. 
Styrelse (sg) har inte erhållit några styrelsearvoden utan har arbetat ideellt.  
Sg har beslutat i likhet med föregående år att en uppdragsersättning (timarvode och timtak) 
kan utgå till styrelseledamot eller annan som utför ett mer tidskrävande och omfattande 
arbete med utgångspunkt i de mål som riksmötet fastslagit och givit styrelsen i uppdrag att 
särskilt inrikta arbetet 2015 mot området: ”Hälsa och säkerhet ur ett barn- och 
elevhälsoperspektiv”. Det inbegriper 

- planering för att genomföra insatser för att öka föräldrars, barns och elevers 
delaktighet i de olika skolformernas verksamheter. 

- planering, samordning inför genomförandet av BV:s aktiviteter motsvarande.   
- att ta fram marknadsföringsmaterial planera, samordna och ta mediakontakter, 

kontakta olika organisationer och politiska partier samt tjänstemän lokalt och centralt. 
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- att stödja och hjälpa via telefon och hemsida enskilda och grupper av föräldrar med 
råd, ”verktyg” och kanaler, med tips på hur man organiserar sig och hur man får 
inflytande lokalt och centralt. 

- att kommunicera via Facebook som ett komplement till hemsidan nå ut med 
information till lokala nätverk och enskilda medlemmar. 

 
Redovisade personalkostnader inkl sociala avgifter och köp av tjänster 237 tkr + 59 tkr för 
2015 avser arvoden för uppdrag och köp av tjänster gällande samordning av lokala 
föräldragrupper, medlemmar m fl, kommunikation och kontaktarbete visavi  medlemmar, 
media, myndigheter m fl, stöd och uppsökande verksamhet, opinionsarbete, utbyte av 
hemsida till en interaktiv hemsida och administration av hemsidan samt frågor angående 
medlemsregistrering och överförande av rutiner för medlemsregistrering till nya hemsidan.  
 
Medlemmar och statistik 2015 
Antal individer/medlemmar totalt: 4077 st.  
Aktiva medlemmar: 268 st. 
Antal medlemmar Facebook sluten grupp: 472 st. 
Barnverket Facebook: 1170 ”likes.”  
Riksmötet sept 2015: 8 st. 
Almedalen, BARNverkets konferens: ca 30 st. 
Remissvar: 5 st. 
Referensgrupper: 2 st 
 
Medlemsavgift  
Medlemskapet är avgiftsfritt.  Medlemskapet förnyas årligen via hemsida. Under december 
2015 ombads medlemmarna via medlemsbrev att kontrollera att de har omregistrerat sig. 
Vissa fortsatta tekniska problem upptäcktes och åtgärdas 2016.  
 
Hemsida, kommunikation och medlemskontakter   
Under föregående (2014)och innevarande (2015) verksamhetsår fortsatte arbetet med att 
skapa en hemsida med tillräcklig teknisk kapacitet och säkerhet. Kostnad 2015, 58 tkr och 
2014, 61tkr. Då BARNverkets hemsida har stor betydelse för kommunikation, 
informationsspridning och kontakter såväl i förhållande till allmänheten och makthavare som 
gentemot medlemmar och allmänhet har i skapandet av den nya hemsidan en strävan varit 
att på den nya hemsidan spegla organisationen BARNverket som föräldraorganisation och 
dess syften, mål, budskap och arbetssätt. Förutom tydlighet i information och system för 
kontinuerliga uppdateringar har inbyggda funktioner för interaktivitet och delaktighet i olika 
sammanhang direkt på hemsidan eftersträvats. Den nya hemsidan har därför nu möjligheter 
för interaktivitet både i samband med remissvar och uppvaktningar och vid egen 
föreningsaktivitet. Dessutom har en funktion för publicering av information från lokala 
föreningar, nätverk eller enskilda från alla landets kommuner skapats under egen flik. Och en 
målanpassad kunskapsbank byggs successivt upp och nås med länk från hemsidan.  
   En uppdatering och anpassning av medlemsregistreringsfunktionen till ändrade krav på 
statistik har arbetats fram och överförts till den nya hemsidan som för närvarande 
kontrolleras och testas.  
   Till hjälp vid skapandet och byggandet av de olika funktioner och behov BARNverket har 
av hemsidan har ett par olika utförare anlitats och för löpande underhåll och viss 
kommunikation via sociala medier har teknisk support och webmaster anlitats.  
 
EKONOMI 

Ekonomisk förvaltning 
Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av styrelsens kassör och anlitad 
ekonomisk konsult. 
Följande har skötts i egen regi: 
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- Löpande ut- och inbetalningar, sammanställningar och konteringar av 
bokföringsunderlag till redovisningskonsulten. 

Följande har köpts av konsulten: 
- Bokföring och bokslut, deklarationer och skattefrågor.  

 
Allmänt om föreningens ekonom 
BARNverkets enda intäkter utgör statsbidrag, som beslutas av Skolverket. 
För 2015 erhölls 300 tkr i statsbidrag till föräldraorganisationer. 
BARNverkets omsättning uppgick 2015 till 300 tkr. De totala kostnaderna 2015 uppgick till 
360 tkr. 
Föreningens resultat 2015 visar ett underskott på 60 tkr som täcks av tidigare års överskott. 
Föreningen har inte några fonder.   
Föreningen har inte några lån.  
För mer information om föreningens resultat- och balansräkningar 2015 se bilagorna 1 och 2. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 Resultaträkning 
Bilaga 2 Balansräkning 
 

 

 

 


