


Rättigheter är möjligheter! 



Artikel 7
Barn med funktionsnedsättning

Full tillgång och barnets bästa
• Konventionsstaterna ska se till att 

barn med funktionsnedsättning får full tillgång till  
alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

• Detta ska ske på lika villkor som andra barn.
• Barnets bästa i främsta rummet.

Uttrycka sina åsikter fritt
• Barn med funktionsnedsättning ska ha rätt att uttrycka sina 

åsikter fritt i alla frågor som de är berörda av och deras åsikter 
ska få betydelse på samma villkor som för andra barn.

• För detta ska barnen erbjudas anpassat stöd till ålder och 
funktionsnedsättning.
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Artikel 24
Utbildning 

Säkerställa
• sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och livslångt 

lärande

• på lika villkor som andra, får tillgång till en inkluderande och 
kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning 
som följer efter grundutbildning på sina hemorter, 

• skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov,

• ges nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet 
för att underlätta deras ändamålsenliga utbildning, 

• ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i 
miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och 
sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig 
inkludering. 
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Leave no one behind! Lämna ingen utanför!  



4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE-OCH 
GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET 
4.2 LIKA TILLGÅNG TILL FÖRSKOLA AV GOD KVALITET
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV 
GOD KVALITET 
4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK 
TRYGGHET
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING 
4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA 
4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT 
MEDBORGARSKAP

4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER 
4.B ÖKA ANTALET STIPENDIER FÖR HÖGRE UTBILDNING FÖR 
UTVECKLINGSLÄNDER 
4.C ÖKA ANTALET UTBILDADE LÄRARE I UTVECKLINGSLÄNDER



PBL Plan-och bygglag

1 §
En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga.



Enkelt avhjälpta hinder

Få tänker på att en skola också fungerar som en offentlig lokal i andra 
sammanhang

Det kan handla om idrottsföreningar som använder gymnastiksalen 
kvällstid, klassrum som används för kursverksamhet eller matsalar som 
används som vallokaler. För att inte tala om alla skolavslutningar, luciatåg 
eller föräldramöten där barnens och ungdomarnas föräldrar besöker 
skolfastigheten.



Avslutningsvis

Lite inspiration



Tack! 
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