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Verksamhetsberättelse för Barntelefonen 860301 -- 870228.
Styrelse_och_jourmedlemmar
Barntelefonens ansvariga kontaktpersoner och firmatecknare är Gunilla 0ltner
och Erik Melinder. Gunilla 0ltner är av medlemmarna formellt utsedd till Barntelefonens ordförande och Erik Melinder ti l l kassör. Andra befattningshavare
fi nns inte. Protokollsekreterare utses vid varje möte med jourgruppen. Barntelefonen består av ett antal aktiva personer (vid verksamhetsårets slut 14 st)
som alla dels t uras om att sköta telefonjouren dels träffas regelbundet för
utvärdering av verksamheten samt för planering och utb ildning.
Jourverksamheten
Verksamheten under våren fortsatt på samma sätt som under det föregående året
med jourtiderna måndagar och torsdagar kl 15.00 - 17.00. Antalet samtal fördelade sig så gott som lika under måndagar respektive torsdagar.
Under sommaren förekom endast ett fåtal samta l , men i slutet av augusti ökade
anta let. I oktober månad i nfördes en ny jourtid, måndagar kl 18 .00 - 20.00 istä llet för kl 15 .00 - 17.00.
Tyvärr sjönk antalet samta l betydligt i och med den nya måndagstiden och detta
har i sin tur påverkat det tot al a anta let samta l som förekommit under året. Vid
verksamhetsårets slut konstaterades tota lt 257 påringn i ngar vid de 87 jourtil l fällena, tre stycken i medeltal per gång .
Samtalen har ti l l största delan varit sk kontaktsamta l . För övrigt har samta l en handlat om (i rangordning) mobbing, övergivenhet, rädsla och sorg, kär lek,
pubertetsf under i ngar, vuxenkonflikter och information. Bus- och sk felringni ngar eller "luren las på" har förekommit i stort antal. Flickorna ringer mest
och åldersgruppen so@ domi nerar är 10- 13-årin ~ar. Nasra fler tonåri ngar ringer
än under 1985.
Rekrytering av nya medlemmar skedde i början av hösten då en del "gamla" fått
ändrade förhåll anden och inte ku nde delta l ängre. En modell fö r rekrytering inarbetades och två medlemmar har nu i uppdrag att ta emot intresserade personer
och informera dem dels om syftet med verksamheten dels de krav som föreligger
för medlemmar. (Se bi lilga)
En ny te l efon har inf örskaffats, som genom sin inbyggda högtalare gör det moJligt för den andra jourpersonen att också lyssna ti l l barnets röst. Medde l ande
och tips kan skr ivas ned till den som ta l ar med barnet ell er jourpersonerna kan,
om barnet inte har något emot det, väx la . Möjligheten att diskutera samtalet och
bearbeta känslor ökar i och med denna nya te l efon_vilket är en stor fördel .
Informat ion
Under september månad trycktes en ny affisch, nya kli stermärken. Den nya affisch en och medföljande informationsb lad skickades ti l l samtliga skolor inom Uppsal a
kommun och klistermärkena del ades ut vid fritidsgå rd ar, bibl i otek, ungdomscafeer
och bad. Annonsering skedde vid sex tillfä l len i Uppsala Nya Tidning och under
september och börj an av oktober uppmärksammade lokalradion Barntelefonen del s
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genom en intervju och dels genom att jourtiderna påannonserades vid ett flertal tillfällen.
Vidare har tidningsartiklar förekommit i Uppsala Nya Tidning, Barnen och vi,
Allers, Dagens Nyheter och Vi föräldrar. Informationsmöten om Barnte l efonens
verksamhet har hållits för följande grupper, fören i ngar: Hem och sko l a Uppsala,
vid möte i Västerås inbjudan från Mansjouren, Rädda barnens lokalförening, Rädda barnen Stockholm, fritidsledare vid fritidsgården Li l jan, kvarterspo l iser
och för representanter från Länsförbundet Rädda barnen bl a Stig Sjölin. Information till barn har givits vid ett tillfälle under ett studiebesök vid Gimos
skolor.
Utbildning
Under ett månadsmöte deltog docent Anatole Pikas från Pedagogiska inst itut ionen,
Uppsala Universitet för att presentera sin metod som går ut på att åtgärda mobbing.
Psykolog Margareta Berggren har vid tre t i llfäl len varit gruppens handledare,
vilket känns mycket värdefullt. Hon ämnar även fortsättningsvis besöka oss. Bandinspelningar har gj orts från rad i oprogrammet Dialog som Margareta medverkar i,
dessa har använts i fortbildningssyfte. Li tteratur har inköpts och lästs.
Interna möten
Regelbundna möten en gång per månad för Barntelefonens medlemmar har förekommit
under hela året. På dagordningen finns alltid "genomgång av samtal" samt aktuell
planering för verksamheten. Ibland har gäster deltagit, bl a barnombudsman Kristina Fennö. Vid ett jourtillfäl le deltog tre representanter från Lokalföreningen
i Västerås. Under verksamhetsåret träffades jourgruppen tio gånger för interna
möten. Personalfest har förekomm it vid två tillfällen.
Slutord
Under vårt andra verksamhetsår har vi som grupp bl ivit stabi lare och säkrare. Erfarenheterna frå n detta år är främst att information "i rätt tid" till barnen, i
starten av terminerna, är av stor vikt. Vår nya tid på måndagar kl 18.00 - 20.00
har inte givit de antal vi trodde, barnen som lämnas ensamma då fö räldrarna går
iväg på möten, kurser, bio etc har inte hört av sig i så hög grad. Att ha ytterligare ett jourti llfälle som vi hade fu nderingar på i februari -86 har vi inte
lyckats åstadkomma på grund av de förutsättningar som gäl ler för jourgruppens
medlemmar.
Inför höststarten -87 planerar vi att antingen "gå til lbaka" till eftermiddagstiden på måndagar eller att utöka gruppens medlemsantal betydligt för att göra
det möjligt att ha både två eftermiddagstider och en kvällstid. Justering av eftermiddagst iden kan eventuel lt göras, kl 16.00 - 18.00 ?. Att vår verksamhet behövs, tycker vi även efter detta verksamhetsår har bekräftats och vi ser fram
emot ett nytt stimulerande år.
Gunil l a Oltner

Erik Melinder
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Bakgrund
Upphovsmannen till Barn~elefonen

var Gunilla Oltner som

siet arbete kände att det fanns ett behov utav någon form av
telefonuourverksamhet

för barn. Dit skulle barn kunna ringa

och prata med en vuxen som hade tid och intresse av att lyssna •

.

Under hösten 1984 påbörjades planeringen. En grupp på

7 personer

utarbetade fram verksamhetens riktlinjer. Projektmedel söktes
hos Rädda barnen och verksamheten startade i mars 1985 .
11Alsättning

se informationsblad

Barntelefonens arbete/ uppläggning

se verksamhetsberättelse

Vad krävs av dig som medlem:
Att
- ha ett grundläggande intresse av barn och deras livsvillkor
sitta i jourtelefonen 1 ggr/månaden
delta i 80%

av

föreningens möten

Aktiv och passiv medlem
Föreningen Barntelefonen består utav 15 medlemar. Som medlem
bör du uppfylla tidigare ställda me dl ~msvillkor.
~en om du under en tidsperiod av nAgon anledning inte kan
uppfylla villkoren kan du vara passiv medlem.
Hur blir du medlem
Innan du bestämmer dig för att arbeta aktivt i Föreningen
Barntelefonen skall du:
1. Delta i ett informationsmöte om Barntelefonen
2. Sitta e n g!ng i jouren med en annan medlem.

3. Delta vid ett kvällsmöte.
Om det ~ör tillfället inte finns behov utav fler medle m~r i
Barnt e lefonen sätts du u

på en väntelista.

Att tänka på vid sam~
- att svara Barntel~fonen och förnamn
- att under samtalet fr~ga efter kön, ålder, bostadsområde
eller skola. (för r:tahstik)
- att barnet kommer ig~n~ att prata och får prata till punkt
- att inte börja med rAdgivning för tidigt
- att försöka få barnet att själv tänka ut en lösning och komma
med egna förslag
- att vid behov upplysa barnet om var~ de kan vända ~ig med sitt
problem och att de d! kan hänvisa att upplysningen kommer
ifrån Barntelefon~n
- att om barnet vid samtalets slut fortfarande är upprört fr&ga
om barnet vill att du rinRer upr efter jourtidebs slut
att tala om för b~rnet att hon/han är välkommen att ringa igen
att avsluta genom att fråga om det är n1gonting mer barnet vill
säga.
Exempel på samtal
Rolf 13 år, var kär och visste inte hur flickan skall
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veta.

Mia 13 år, har tråkigt hemma •

•
Anna 12 ar,
har mist sin · bästa kompis som nu har en annan.
•
Lena 11 ar retad för si.n yngre bror som är mongolid.
•
Pojke 10 ar
•
f-ojke 13 ar

känner sig ensam och h.ar prov i morgon.
tror at hhan är homosexuell

•
Lotta 13 ar

frågar om vuxna får slå barn för det gör mina.
Johanna 13 år, som ~r ledsen. Hon låna~ ut pengar till kompisar
bjuder pi godis men fir ändl inte vaia med dem.
Lars 10 Ar. rin~er och berijttar att poj~arna i klasae~ retar
honon:

fÖr'>att han lukta!· illa

Asl:ed. 12 år; blir mobbad i skolan för 1at t han i:ir utlänning.
Ottr. 7 år. en liten ynld ig rnst i ,telefonen.Jag är rädd;,
Viktigt att vete
-

Alla som är medlemmar i föreningen Barntelefonen ha~ tystnadsplikt, Alla som ringer har ratt att vara anonymaJ
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Inventarier

975:00

Porto

196 : 90

Avgifter

140:00

övrigt

2881:50

Arets överskott

3742:06
24431:46

24431:46

Utgåe nde balans 19870228
Postgiro
Kassa

3609:66
1 32:40
3742:06

Kapital
3742 : 06

Uppsala i februari 1987
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