1988-03-10

verksamhetsberättelse för Barntelefonen ( sedemera Jourtelefonen för
barn och ungdom) 870101-871231.
Barntelefonens ansvariga kontaktpersoner har varit Gunilla Oltner och
Erik Melinder. Dessa har av medlemmarna utsetts som ordförande
respektive kassör. Andra befattningsbehavare har ej utsetts . Protokollsekreterare har utsetts vid varje möte med jourgruppen.
Den 1: a december 1987 bildades föreningen II Jourtelefonen för barn och
ungdom 11 och val av interimstyrelse gjordes enligt stadgarna § 6 (bilaga).
Ordförande:

Gunilla Oltner

Sekreterare: Inger Berglund
Kassör:

Erik Melinder

Ledamöter:

Birgitta Almlöf och Margot Karlsson.

Jourtelefonen för barn och ungdom 11 består av ett antal aktiva personer (vid verksamhetsårets slut 14 st) som alla dels turas om att
sköta om telefonjouren dels träffas regelbundet för utvardering av
11

verksamheten samt för planering och fortbildning.

Jourverksamheten
under 1987 har verksamheten pågått måndagar l~l 18. 00-20. 00 och
torsdagar kl 15. 00-17. 00. Jourverksamheten har varit öppen vid åttiofyra tillfällen ( ej helgdagar) under sommaren fr o m andra hälften av
juni till c: a 15: e augusti, då endast män dagar. Jourtelefonen har
tätt 269 påringningar, c: a tre samtal per gäng. Samtalen har fördelat
sig ganska jämnt januari-juni, en nedgång under sommaren därefter
betydligt fler samtal under hösten för att sedan avta i december
igen.
Under första halväret förekom samtal vid samtliga jourtillfällen,
medan andra halvåret visade att rnändagstiden inte var en tid dä barn
och ungdomar ringer eller hade möjlighet att ringa. (?)
Samtalen har till största delen varit s k kontaktsamtal. För övrigt
l1ar samtalen (i rangordning) handlat om "inget att göra 11 , mobbing,
kärleksbekymmer, pubertetsfunderingar, information, rädsla, familjekonflikter, ensamhet, frägor om Barntelefon, psykisk problematik,
sexuella övergrepp.
Bus och felringningar eller
stort antal.

11

Luren las på" har förekommit i ganska

Flickorna ringer mest, 2/3 av alla samtal. Vad gäller filder är de
flesta, b~de pojkar och flickor, 12 år. Under senare delen av hösten
har en del samtal kommit från äldre tonåringar, 16-18 år.

Information
Information om verksamheten har givits muntligt vid följande
tillfällen :
Vid Hem och Skolas årsmöte och vid ett rektorsmöte för Uppsalas
studierektorer och rektorer. Ett informationsblad har framställts och
skickats til samtliga lärare med klasser från årskurs 3, lärare i
mellan- och högstadiet och gymnasiet har också tagit del av detta.
På uppdrag av skoldirektören skickades brev och informationsblad till
samtliga skolor med anmodan att varje lärare skulle informera sina
elever om verksamheten.
11 Barntelefonen 1 '
ändrade namnet till
för att nä även äldre 11 barn" .

11

Jourtelefon för barn och ungdom"

Affischen ändrades nägot och trycktes upp i två olilrn upplagor. Dessa
sändes till samtliga skolor och sattes också upp på bad, bililiotek,
fritidsgårdar, affärer och dylikt .
Genom meddelanden i Radio Uppland har information givits på måndagar
och torsdagar under en stor del av hösten. Dessut om har en intervju
gjorts med Gunilla Oltner om syftet med verksamheten och till vilka
den vänder sig.
radioprogramet för barn och ungdom som Ulf Elfving i Riksradion har
medverkade medlemmarna Birgitta Almlöf och Anders Johansson för information om telefonjouren.
I

Interna möten
Regelbundna möten en gång per månad för Barntelefonens/Jourtelefonens
medlemmar har förekomm it under hela året. På dagordningen finns
alltid 11 genomgång av samtal" samt aktuell planering för närmaste
framtiden. Fortbildning har förekommit v id en del möten ( se fortbildning) . Personalfest har förekommit vid ett tillfälle.
Fortbildning
Elisabeth Reiner, socialsekreterare på socialjouren , informerade om
deras verksamhet vid ett månadsmöte, och vi kunde informera henne.
Vid utbildningsdag tillsammans med Röda Korsets "Jourhavande kompis"
medlemmar den 10: e maj (heldag) deltog fem medlemmar. Psykolog Margareta Berggren var utbildare. På månadsmötet i oktober föreläste Gunnar Höistad om "Barn-TV-våld" för oss andra.
Dessutom har medlemmarna vid flertal månadsmöten lyssnat till inspelningar av 11 Dialog" Margareta Berggrens ungdomsprograrn i radio med
jourtelefon verksamhet.

Studieresa till Oslo gjordes i december av tvä medlemmar. Syftet med
resan var att besöka Barnombudet i Norge och Röda Korsets Kontakttelefon.
Slutord
En förfrägan har gjorts under november till föreningen "Jourtelefonen
för barn och ungdom " frän Uppsala komun angäende inrättandet av en
kommunal barnombudstjänst. Efter diskussioner pä mötet i december är
v i samtliga mycket positiva till att en så.dan t jänst inrättas. En eller tvä av oss i gruppen är villiga att arbeta i verksamheten, som vi
ser som en fördjupning och vidareutveckling av det arbete vi på. frivillig basis arbetat med under tre är. Ett definitivt beslut om inrättandet av tjänst togs i Kommunstyrelsen den 27 januari 1988.
I vå.r utvärdering för äret kan vi konstatera att antalet samtal är

ungefär desamma. Efter namnändringen till 11 Jourtelefon för barn och
ungdom 11 tillkom äldre tonå.ringar . Tiden 18. 00-20 . 00 är inte bra, det
har vi konstaterat under hösten. Funderingar finns nu på. att ändra
mändagstiden till kl 15. 00-18. 00 och att även torsdagstiden förlängs
med en timme
Barn och ungdomar behöver hjälp att sätta ord på. sina känslor och att
fä ha en vuxen som har tid att lyssna. Alla känner stor lättnad när
de pratat ut. Genomgå.ende ser vi hos barn och ungdomar en stor ensamhet och behovet av en jourtelefon är stort - tyvärr !
Jourtelefonen tackar Rädda Barnen som genom sitt stöd gjort denna
verksamhet möjlig!
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