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INBJUDAN 

Barnkonventionen och skolan 

Nätverksträff för forskning inom utbildningsrätt 

 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till en 

nätverksträff den 27 november 2019 kl. 9:30 – 16:00 inklusive lunch. Programmet för dagen 

hittar du nedan.  

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. 

Anmälan sker via denna länk:. http://doit.medfarm.uu.se/kurt14639 

Sista dag för anmälan är den 20 november. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra rättsvetare som du tror är intresserade! 

Med vänliga hälsningar 

Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Vid frågor kontakta amanuens Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 0730403730. 
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PROGRAM  

Barnkonventionen och skolan 

Nätverksträff för forskning inom utbildningsrätt 

Den 27 november 2019  

Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, kl. 9:30 – 16:00 

9:30  Fika 

10:00 Barnkonventionen 2020 – utmaningar och möjligheter 

  Åsa Elmerot, universitetslektor i rättsvetenskap vid Örebro Universitet, sekreterare i arbets-

gruppen för en vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen 

10:45  Något om tvångs- och disciplinåtgärder i skolan och barnkonventionen 

  Gabriella Hilberts, doktorand vid Umeå universitet 

11:30 Diskussion 

12:00 Lunch 

13:15 Konsekvenser för skolan av barnkonventionens inkorporering 

  Rebecca Thorburn Stern, universitetslektor vid Uppsala Universitet, expert i Barnkonventions-

utredningen 

14:00  Hur skyddar barnkonventionen barnet i skolåldern? 

Maria Grahn Farley, universitetslektor vid Uppsala universitet, Vinnare av studentlitteraturs 

kurslitteraturpris 2019 med boken: Barnkonventionen – en kommentar 

14:45 Fika  

15:00 Diskussion 

15:15 Temanummer i IfU:s skriftserie 

16:00 Slut 
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INBJUDAN 

Konferens om disciplinfrågor inom högskolan 

26 november 2019 

 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder 

till en konferens om disciplinfrågor den 26 november 2019 kl. 9:30 – 15:30 inklusive 

lunch. Konferensen riktar sig främst till personer som handlägger disciplinärenden, men 

även andra som är intresserade är välkomna. Programmet för dagen hittar du nedan.  

Vi träffas i sammanträdesrum 234, Munken 1, Västra Ågatan 26. 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14677 

Sista dag för anmälan är den 17 november. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserade! 

 

Inför konferensen mottages tacksamt frågor som kan behandlas under konferensen till: 

ifu@jur.uu.se.  

 

Med vänliga hälsningar 

Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Vid frågor kontakta amanuens Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 0730403730. 
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