En utbildning som gör skillnad
Rätt att veta! är en ny webbutbildning som riktar sig till yrkesverksamma
som möter unga som är nya i Sverige, till exempel lärare, elevhälsa och
annan skolpersonal.
Rätt att veta! ger yrkesverksamma konkreta verktyg för att
samtala om sexualitet, hälsa, relationer, jämställdhet och
andra ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig.
Utbildningen fungerar som ett stöd för vuxna att skapa trygga
och inkluderande samtal om dessa ämnen.
Webbutbildningen är framtagen av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete
med UMO, som driver sajten Youmo.se. Utbildningen har
en tydlig koppling till innehållet på Youmo.se och sajten

kan fungera både som kunskapskälla och inspiration.
Materialet som ingår i utbildningen är skapat av experter och
yrkesverksamma för att vara relevant i arbetslivets vardag.

Utveckling för alla medarbetare

Frågor från unga kan dyka upp vid oväntade tillfällen
– oavsett vilken yrkestitel du har. Därför är den här
utbildningen givande för alla medarbetare. Om fler genomför
utbildningen blir arbetslaget tillsammans starkare och
tryggare i sitt arbete.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Kostnadsfri.

!

Tar ungefär två timmar
att genomföra.
Går enkelt att dela upp utifrån dina
egna önskemål och möjligheter.
Är en resurs att återkomma
till, både enskilt och tillsammans
med kollegor.

Agenda 2030 och barnkonventionen

I MUCF:s arbete med att följa upp ungas levnadsvillkor är det
tydligt att unga som är nya i Sverige i mindre utsträckning än
andra unga får sina rättigheter tillgodosedda.
Rätt att veta! kan användas i skolans dagliga arbete
för att tillgodose ungas rättigheter. Det blir på så sätt en del
i måluppfyllandet när det gäller Agenda 2030 (FN:s globala
mål) och barnkonventionen som blev lag i Sverige i januari
2020.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Rätt att veta! består av två delar. Del
1 tar upp grundläggande perspektiv
som ungas rättigheter, inkludering
och rätten att slippa rasism. Del 2
utgår från de nio ämnen som finns
på Youmo.se.
Utbildningen finns
tillgänglig här:
utbildning.mucf.se

JÄMSTÄLLDHET

SPRID KUNSKAPEN!
Dela gärna med dig av informationen till dina
medarbetare som möter unga som är nya
i Sverige för att väcka intresset för utbildningen.

I samarbete med:

