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Introduktion 

För nionde året i rad erbjöd Rädda Barnen på Åland 
sex stycken sommarjobb för ungdomar mellan 14–
17 år. I år fokuserade vi speciellt på trygghet.  

 

Marknadsföring 

Rekryteringen av sommarjobbare inleddes i januari 
2022 med annonser i sociala medier, på 
föreningens hemsida och hos AMS.  

Information om sommarjobbet och erfarenheter 
från barnkonventionspiloter 2021 delades i Rädda 
Barnens sociala medier under hela 
rekryteringsperiod. 

 

Rekryteringsworkshop 

Rädda Barnen ordnade både fysiska och digitala 
utbildnings- och rekryteringsträffar för unga om 
barns rättigheter och rätten till trygghet. Det var 
möjligt för ungdomar att delta helt digitalt om de 
ville. Rekryteringsworkshopen hade två olika delar: 
Två olika informationstillfällen den 8 och 9 mars. 
Den 12 och 13 mars ordnade vi två 
rekryteringsträffar. Totalt deltog 51 unga i åldern 
13-17 på dessa träffar. Aktiviteterna och 
övningarna under de digitala informationstillfällen 
leddes av Rädda Barnens unga utbildare Samuel 
Dreyer och Julia Byholm med hjälp av 
Barnkonventionsansvarig Jonna Varsa och ansvarig 
för Barnens Internet Tanja Rönnberg.   

Syftet med träffarna är att ge deltagarna tillfälle att 
bekanta sig med Rädda Barnen på Ålands 
verksamhet, få information om föreningens 
sommarjobb och lära sig mer om 
barnkonventionen och barns mänskliga rättigheter 
genom diskussion och roliga övningar.   

I år hade vi ett särskilt fokus på temat “barns rätt 
till trygghet” och ungdomarna diskuterade sina 
egna tankar och idéer om vad som borde göras så 
att alla barn på Åland får känna sig trygga och växa 
upp utan våld. Under träffarna pratade vi på ett 

lättförståeligt språk om t.ex. olika former av våld, 
våld i ungas relationer, samtycke och 
Instanbulkonventionen.  

I utvärderingen skrev många deltagare att de hade 
lärt sig mycket om barns rättigheter, våld och 
Istanbulkonventionen. Flera deltagare skrev att 
övningarna var trevliga och att grupparbetet 
kändes roligt och tryggt.  

 

Vad var bäst? 

”Ge egna tips på hur man kan öka 
kunskapen till vuxna.” 

”Att få lära sig och bli utbildad om ett så 
viktigt ämne.” 

-Deltagarna på rekryteringsträffen 

 

Sammanställning av ungas tankar om trygghet och 
våld finns på Rädda Barnens hemsida: 
https://raddabarnen.ax/radda-barnen-diskuterade-
trygghet-och-vald-med-51-ungdomar/  

 

 

Ungdomarna diskuterade begreppet ”trygghet” i 

smågrupper och gjorde affischer om temat ”Vad 

är trygghet”. 

https://raddabarnen.ax/radda-barnen-diskuterade-trygghet-och-vald-med-51-ungdomar/
https://raddabarnen.ax/radda-barnen-diskuterade-trygghet-och-vald-med-51-ungdomar/
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Rekryteringsprocessen 

I år fick vi 59 ansökningar till sommarjobben. 
Rekryteringsgruppen bestod av 
Barnkonventionsansvarig Jonna Varsa, ansvarig för 
Barnens internet Tanja Rönnberg. När vi väljer 
barnkonventionspiloter tittar vi på att det blir en 
blandad grupp där det finns olika 
personlighetstyper och kunskaper, åldrar och 
boendeort.   

Alla ungdomar som erbjöds jobb tackade ja. 
Barnkonventionspiloter 2022 var Arsham 
Mohammadi, Asal Amani, Cassandra Widelius, Ida-
Maria Eriksson, Maximilian Dreyer och Sara 
Engström. De anställdes för tiden 13.06. - 
08.07.2022 på 80 % med en lön om 1 213 euro. 

 

 
 Barnkonventionspiloterna på besök på Föglö. 

 

Rekrytering av handledare 

I år erbjöd vi också sommarjobb åt en handlerade 
som tillsammans med en ordinarie handledare 
ansvarade för gruppen barnkonventionspiloter. 
Hanna Lindholm arbetade som handledare totalt 5 
veckor. Rekryteringen av en handledare gav oss en 
möjlighet att utveckla vår verksamhet med våra 
sommarjobbare ytterligare och samtidigt erbjuda 
en person en möjlighet att fördjupa sina kunskaper 

inom ledarskap, barns rättigheter samt arbete med 
barn och unga. 

Planering av programmet 

Planeringen av programmet började samtidigt som 
planeringen för rekryteringen. Vi ville behålla vissa 
delar från tidigare år men också lämna utrymme 
för årets piloternas egna intressen. Årets tema var 
“barns rätt till trygghet”. 

Inför sommarjobbet ordnades en träff på Rädda 
Barnens kansli den 13 maj där de blivande 
piloterna fick information om arbetets innehåll och 
tyngdpunkter samt möjlighet att lära känna 
varandra och uttrycka sina åsikter om vilka möjliga 
arbetsprojekt de var speciellt intresserade av.   

Innan barnkonventionspiloterna började jobbet var 
handledarna i kontakt med andra organisationer, 
barngrupper, Mariehamns stad samt med 
landskapsregeringen för att undersöka möjligheter 
till samarbete.   

 

Arbetet under sommaren 

År 2022 jobbade barnkonventionspiloterna igen 
med väldigt många olika projekt. En del av 
programmet var planerat på förhand, men mest 
hade piloterna möjligheten att själva skapa sina 
arbetsprojekt enligt eget intresse.  

 

Träffar med vuxna 

Under sommaren besökte 
barnkonventionspiloterna olika aktörer som kan 
hjälpa barn och unga i olika situationer. Gruppen 
hade en träff t.ex. med brottsofferjouren, 
medlingsbyrån och polisen. De diskuterade hur de 
olika aktörer kan hjälpa unga, hur de bättre kunde 
nå ungdomar och vad som är viktigt att tänka på 
från ungas perspektiv.  
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Cassandra Widelius och Ida-Maria Eriksson 
 

Piloterna besökte också Ålands 
ombudsmannamyndighet. Under besöket fick de 
information om ombudsmannamyndighetens 
arbete och aktuella barnrättsfrågor samt berättade 
om olika projekt som barnkonventionspiloterna 
jobbar med under sommaren.  

Under sommaren fick piloterna också höra mer om 
Rädda Barnens arbete med socialt utsatta barn när 
verksamhetsansvarig Janina Björni träffade 
piloterna.   

En extern föreläsare bjöds också in och Ellinor 
Wrangtorp från Regnbågsfyren berättade om 
normer och HBTQIA+frågor. 

 

Träffar med olika barngrupper   

Piloterna träffade flera olika barn- och 
ungdomsgrupper under sommaren.  

Piloterna planerade och genomförde program för 
Folkhälsans lekledarutbildning. De höll lekar med 
fokus på barns rättigheter och diskuterade 
barnrättsledarskap med lekledare.  

Under sommaren besökte piloterna 2 daghem, på 
Föglö och i Sviby. De introducerade 
barnkonventionen till barnen på daghem på ett 
lekfullt sätt. På Föglö fick piloterna även träffa 
Föglös kommunfullmäktiges ordförande och 
diskutera genomförandet av barnkonventionen i 
kommunen.  

 
Barnrättsaktiviteter i daghemmet Myran på Föglö 
 

Piloterna besökte också DUVs läger och 
diskuterade barn och ungas rätt till tygghet med 
deltagarna.  

 

Rädda Barnens Parkdag 

Piloterna hade ett samarbete med Mariehamns 
stad. Under år 2023 kommer den Wirénska parken 
på torget i Mariehamn att rustas upp av och 
Mariehamns stad frågade piloterna om hjälp med 
att samla in framförallt barn och ungas tankar om 
parken.   

Under parkdagen fick barn och unga berätta om 
sina idéer och önskemål t.ex. genom att rita, gå på 
en tipsrunda eller genom att bli intervjuad. Under 
dagen hade vi också fika, ansiktsmålning samt olika 
lekar för barnen. Parkdagen var väldigt välbesökt 
och vi fick tillbaka många svar om hur parken kan 
utvecklas. Över 100 personer svararde på frågor i 
tipsrundan och nästan 50 barn ritade deras 
önskemål om parken. Svaren skickades till 
Mariehamns stad som kommer ta dem i beaktande 
under upprustningen av parken. 

 

”Det bästa på parkdagen var där barnen 
fick rita sina önskemål.” 

-En vuxen deltagare 
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Ritstation på Parkdagen 

 
Sammanställningar av information om 
ungas åsikter   

Informationen och idéer som piloterna diskuterade 
under sommaren har de sammanställt skriftligt i 
anteckningarna som skickades till de aktörer som 
piloterna träffade. Piloterna sammanställde tips 
och idéer till vad vuxna kan göra för att barn ska 
känna sig trygga i en PowerPoint som skickades till 
Istanbulkommittén. Piloterna har själva planerat 
och tillverkat materialet under handledning.   

 
Maximilian Dreyer och Arsham Mohammadi 

Barnkonventionspiloter i media 

Piloterna skrev också en gästledare till 
Ålandstidning om unga och deras rättigheter i 
arbetslivet. De blev intervjuade i Ålands radio, Nya 

Åland och Ålandstidningen. En artikel om 
parkdagen publicerades också i PAF:s webbtidning.  

 
Asal Amani och Sara Engström 

Utvärdering 

Då piloterna hade jobbat 2 veckor, halva tiden, 
erbjöds de utvecklingssamtal. Under samtalen 
diskuterades arbetsklimatet, hur det går att jobba i 
grupp, arbetstider, om handledningen varit 
tillräcklig. Där lyfte piloterna fram t.ex. att det är 
viktigt med tydlig information om varför vi gör olika 
projekt, att det är viktigt med pauser och att olika 
diskussionsmetoder och aktiviteter används under 
möten eftersom annars kan det blir svårt att hålla 
fokus. Att handledarna delar ordet i 
gruppdiskussioner och frågar om allas åsikter 
upplevdes också som viktigt, så att alla får komma 
till tals. Några gånger hade piloterna upplevt att tid 
för planering var för kort.  

Enskilda utvärderingssamtal hölls också på sista 
dagen på jobbet. Appen Trello användes för 
schema samt utvärdering av olika projekt och 
besök.    

Sammantaget tyckte Barnkonventionspiloterna att 
jobbet var roligt, intressant och väldigt lärorikt. I år 
hade vi många besök och projekt planerat från 
början så det var ganska begränsat tid för 
piloternas egna projekt som kom fram under 
sommaren. Arbetet i gruppen har fungerat bra 
enligt piloterna och handledarna. Vi arrangerade 
ett större evenemang och de flesta konstaterade 
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att de har lärt sig mycket av evenemangsplanering. 
Ett större projekt tar mycket tid men ger 
mångsidiga kunskaper. I framtiden om man har ett 
stort projekt så kan det vara viktigt att ha en lite 
lugnare dag efter så att alla hinner samla krafter.  

Från handledarnas synvinkel gick sommaren väldigt 
bra. Vid den här typen av arbete där det är flera 
olika projekt parallellt behövs det minst 2 
handledare hela tiden. Att erbjuda sommarjobb 
också till en handledare fungerade riktigt bra och 
bidrog med nytt perspektiv och idéer.  

Vid diskussion med piloterna har flera sagt att det 
här arbetssättet har gett dem större 
självförtroende att klara vissa uppgifter som dom 
från början inte trodde att de skulle klara. Grunden 
för arbetet är att piloterna får själv tänka på vilken 
typ av uppgifter de vill genomföra och de tvingas 
inte till obekväma situationer, men samtidigt får de 
testa göra något nytt om de vill. Flera sa att t.ex. 
leda grupper eller prata med media kändes lite 
nervöst i början men kändes bra efteråt. Om någon 
situation kändes för obekväm för någon så kunde 
handledarna hoppa i i stället.  

 

Slututvärdering från 
barnkonventionspiloterna 2022  

 

Vad har jag lärt mig som barnkonventionspilot? 

• Att det finns mycket hjälp för barn och unga 
• Jag har lärt mig så mycket, svårt att komma 

ihåg allt, men jag har t.ex. lärt mig om 
medling och om brottsofferjouren, vilka jag 
knappt visste fanns före jobbet. 

• har, förutom att lära sig av alla aktörer vi 
besökt har jag också lärt mig hur ett 
sommarjobb ska gå till med avtal och 
liknande som jag verkligen uppskattat att vi 
gått igenom! 

• Jätte mycket! Har lärt mig nya saker för 
varje dag som gott! 

• Jag har lärt mig jättemånga nya saker som 
kommer att komma med till mina framtida 
jobb. 

• Jamen massa skaker. 

Vad var det bästa med sommarjobbet?  

• Det som jag tycker att var bäst med detta 
jobb var att jag har lärt mig saker som jag 
kan ta med mig i framtiden som är viktiga. 

• Att man lärde sig så oerhört mycket, 
information som kommer vara nyttig och 
som är värd att delas! 

• Det var såå givande att få besöka och få 
besök av alla, och parkdagen har lärt mig 
massor om att hålla evenemang. 

• Att man fick tillgång till att lära sig jätte 
viktig och allmänbildande info! Det var gott 
me fika å! 

• Jag tyckte att parkdagen var bäst med 
jobbet! 

• Alla e trevliga. Jag har lärt mig mycket. 
 

Vad kan förbättras?  

• vet inte om det har varit vi som varit 
hemskt pratglada men känns som att alla 
diskussioner dragit ut på tiden och att vi 
ofta fastnat ganska länge på samma saker, 
så kanske antingen ge mera tid åt utdragna 
diskussioner eller begränsa diskussionerna 
så man håller sig inom ramarna 

• Längre 
• Svår fråga. Kanske man kan få fler konkreta 

uppdrag, som att skriva ledaren, men det är 
ju bara en personlig preferens. 

• Inget 

• Inget 

• Inget som jag kan tänka på just nu allt har 
varit bra enligt mig. 
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Varför borde en söka jobbet som 
Barnkonventionspilot?  

• För man lär sig så mycket! Och man får en 
bra "mall" som man kan jämföra andra 
sommarjobb med, för att se om de är 
lagliga och rättvisa. 

• Det är kul, allmänbildande, träffa 
människor, fika, lära ut, lära sig själv nya 
grejer, bra erfarenhet inför framtida 
sommarjobb/jobb! 

• För att de e bäst 

• För att lära dig om barns rättigheter och få 
se hur räddabarnen jobbar med sådana 
uppgifter, även om man själv är intresserad 
så är det ett stort+ 

• förr purr, nä men man lär sig så hemskt 
mycket!!! är sååå tacksam 

• För att alla är jätte snälla och man lär sig 
mycket på vägen 

 

 

 

 

 

Maximilian Dreyer och Ida-Maria Eriksson tillsammans med arkitet Johanna Hagström och statsdirektör Arne Selander 

från Mariehamns stad.  
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