BARNOMBUDSMANNEN
VAKSALAGATAN 3, 4 TR
753 20 UPPSALA

VERKSÅf·'lHETSBERÄTTELSE FÖR BARNOMEiUDSf1ANNEN
I UPPSALA UNDER TIDEN 89 08 09 - 90 05 09.
När Uppsala kommun inrättade en BO tjänst 1 apr 1988 blev denna
verksamhet den första i sitt slag i Sverige.
Detta ansvarsfulla pion1ärarbete blev för oss en utmaning och stimulerade
oss Ull att pröva de ideer vi hade om hur barn och ungdomar kan få det
bättre i vår kommun.
Att bygga upp en helt ny verksamhet är utvecklande_. roligt och arbetssamt.
\/åra ambitioner har hela tiden varit högt ställda och vi har kunna
genomföra dessa i nästan alla delar.
Det finns många arbetsområden för Barnornbudsrnannen och tack vare att
vi inte är en r;yndi ghet har vi f-~unnat genomföra våra projekt neutra 1t och
utan att hamna i lojalitetsl(Onflikt.

Barnombudsmannen huvudsakliga verksamhet inriktar sig på barn och
ungdomar och vuxna som behöver- stöd och hjälp och råd. Kontakten sker
mestadels per telefon men även via personliga besök. Förutom stödverksamheten bedrivs utredni ngs-inf orrnat i ons- och utvecklings-arbete
som rör barn och ungdomars behov och intressen.
0
Ett flertal samtal har handlM om den ensamhet och utsatthet som manga
barn och ungdornar känner
i skolan, hemma, bland kamrater mm. Det t·,ar
r,
handlat om besvikelser på vuxenvärlden som inte ställer upp, inte har f.i,j,
att ingen fatt ar eller ens ser om man mår dåligt, att man inte "bryr sig"
rnrn. M1nga har ingen att prata me1j och för många är det första gången man
pratar om sitt problem.
Ett stort antal samtal och besök handlar om oron över det våld man känner
sig utsatt för. Det är både barn, ungdomar och vuxna som uttrycker denna
oro över det våld som man ser e11 er hör ta 1as om. Föräldrar är oro 1i ga för
0
.
0
att deras barn ska raka 1l la ut pa staden e11 er pa skol an. rvlanQfl elever pa
grundsko 1an lcänner sig oroade att gå ner t i 11 city på kvä 11 arna. De flesta samtal handlar om den oro inför skoldagen man känner eftersom
man är utsatt för rnobbni ng men att inget eller lite görs för att stoppa
detta.
n
o
Alltför många barn och ungdomar far illa iijag. Manga av dessa
uppmärksammas dock inte alls eller otillräckligt.
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN.

TELEFONSAt'lT AL OCH BESÖK.
Det har varit i stort sett lika antal samtal från vwma som från barn och
ungdomar. Av de vuxna är övervägan,je delen mammor.
.~
Av barn och ungdomar är det ung lika fördelat mellan könen. Tonåringar
utgör den något större gruppen av unga sökande.
PROBLEMENS ART

Föräldrar.
Mobbning av deras barn i skolan både av andra barn och lärare.
Konflikter rne 11 an 1ärare och förä 1drnr/barn. Denna prob l ernati k har ökat
under verksamhetsperioden.
Re 1att onssvåri gheter rne 11 an föräldrar och barn.
vårdnadstvister där den förfördelade parten söker BO för stöd och hjälp.
Ensamhet ett rnyc;et vanligt problem som många ensamstående är drabbade
av och som har svart att bryta det ta av egen kraft.
Personliga kriser i samband rned separationer_
. famlljeproblern rnrn.
Re 1at i onsorob 1em me 11 an f örä 1drarna.

Barn och ungdomar.
Mobbning ett problem som ca hälften av alla samtal handlar om.
Konflikter med lärare, kamrater, i relationer mm. Här har vi medverkat som
medlare särskilt vad beträffar konfllkter lärare-föräldrar-barn.
Relationssvårigheter med föräldrar, kamrater_
. motsatta könet.
Vårdnadstvister där barnet komrner i kläm och inte känner sig lyssnade p;i
Här har vi agerat som barnens språkrör och redovisat deras tankar och
h1nslori tvisten.
Ensamhet i farniljen, i skolan oc~i på frit.Men. Man har inga kamrater och
ingen vuxen att vända sig ti 11.
Fra~or om sex och samlevnad
T onarskri ser vid separationer oct·1 andra utlösande f aktornr e11 er livskri ser.

Andra vuxna.
Rådgivning gä 11 ande vänners e11 er grannars problem och svårigheter.
l nf ormati on till yrkesgrupper och an,jrn med om materia 1 och 1i knande.
01 i ka yrk:esgrupper som sökt BO: Personal från BUP, skolledare, lärare,
skolskötersJrnr, psykologer, kuratorer etc.
Ett flertal samtal har på den senare tiden kommit från andra kommuner
som haft funderingar på att inrätta en Barnombudsman.

Dagboksanteckningar förrja under två vanliga veckor i mars 1990 .

.,

Mandag
.,
-Fyra bussamtal pa telef onsv.
-Flicka 10 år är mobbad. Har hos sig en kamrat som också är mot,bad. De vet
inte vad de ska göra. Får råd att prata med läraren och att återkomma Ull
OSS.

-~;tödsarntal. f1amma till ett barn med problem. "Känns skönt att prata och
komma på n4a tankar"
-El ev från e·r, barnskötarutb 1dni ng vill komma på studiebesök.
-Annan elev i samma ärende .
- Tonårsmamma vi 11 ha stöd och råd.
-Tjänstesamtal: 6 st
Tisdagen.
-Var på en skola för att ta hand om mobbning i en klass.
-Telesv fqra bus.
-Skrivit ansökan angett
projet-:tarbete
tills med Rädda Barnen
.
-Förberedelser för besök på en skola samt en förskoleqrupp
-Stödsarntal med marnma till ensam och mobbad poJI~e på lågst. Han vill
inta gå i skolan längre. Gav hjälp och råd att gå vidare och ta itu med detta.
-Möte rned f örsko 1egrupp.
~

Onsdagen.
-2 bus på telesv
-Besök i tre åk 9:or om vår verksamhet. Bra respons!
-Tjänste samtal: 4 st.
-Stödsarntal med mobbad flicka åk 1.
-Besök av tonårinq som inte vill bo hemma.
-Möte på kvällen. ~
Torsdags jouren.
lnstälM pga tJänsteuppdra!l

Fredagen.
- Flicka som varit utsatt för mobbning och som varit i kontakt rne,j oss
tidigare ringer oct, berättar att t-,on föl it våra råd och att ,jet nu blivit bra.
-Studiebesök av två elever från en skofa ang barnmisshandel.
-Luren las pa
-Tjänstesamtal anq ett studiebesök
I J- 1 , ')
'
-Stödsarn tal med ensamstående mamma. ~' f✓,\S 9t \, C,v //"- ,
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TELEFONSAMTAL OCH BESÖK.
Det har varH i stort sett lika antal samtal från vu>::na sorn från barn och
ungdornar. Av de vwma är övervä!Jcmde 1je1en nrnrnrnor.
Av t,arn och ungdomar är det ung lika fördelat mellan könen. Tonåringar
utgör den något större gruppen av unga sökande .
PROBLEMENS ART

Föräldrar.
Mobbning av deras barn i skolan både av andra barn och lärare.
Konflikter mellan lärare och föräldrar/barn. Denna prottlernatik har ökat
un,jer verksarnhetsperioden.
Re 1at i onssvåri gheter rne 11 an föräldrar och barn .
vårdnadstvister där den förfördelade parten söker BO för stöd oct·, hjälp.
0
0
Ensamhet ett mycket vanligt problem som manga ensamstaende är
drabbade av och sorn har svårt att bryta dettfl av egen krMt.
Personliga kriser i samband med separationer, farnllJeproblern rnm.
Relationsproblern mellan föräldrarna.

Horn och ungdomor.
Mobbning ett prnblem som ca hälften av alla samtal handlar om.
Konflikter med lärare, kamrater-, i relationer mm. Här trnr vi medverkat
som medlare särskilt vad t,eträff ar konflikter lärare-föräldrar-barn.
Relationssvårigheter med föräMrar, karnrater, motsatta könet.
Vårdnadstvister där tiarnet kommer i kläm och inte känner sig lyssnade på.
Här har vi agerat som barnens språkrör och redovisat deras tankar och
känslor i tvi sten.
Ensamr,et i f amil Jen, i sko 1an och på fritiden. t'lan har inga ~(amrater ocr1
i n~en vuxen att vända sig t i 11.
Fraior om sex och samlevnad
Tonarskriser vid separationer
andni utlösande faktorer eller
1i vskri ser.

ocr,

Andro vuxno.
Rådgivning gällande vänners eller grannars problem och svårigheter.
I nf ormat i on till yrkesgrupper och andra me,j om materia 1 och 1H~nande.
Olika yrkesgrupper som sökt BO: Personal från BUP, skolledare, lärare,
skolsköterskor, psykologer, kuratorer etc.

Ett flertal samtal har på den senare tiden l<ornrnit från andra kommuner
som haft funderingar på att inrätta en Barnombudsman.

Utåtriktade verksomhet.

Utåtri ktode verksamhet.
-föreläsningar, under rubriken 'Barns behov av vuxna·, för personal inom
barnomsorgen och föräldrar
-i nf ormati on om BO' s verfcsamhet för persona 1 och föräldrar i förskolan
och skolan samt för elever på grundskolan.
-ett omfattande arbete mot våld och mobbning på skolor sorn t1aft dessa
problem och inte kunnat hantera detta tillfredsställande.
-studiebesök på o1ilca p1atser som berör vår verksarnt1et.
-möten med andra yrkespersoner
-deltagit i ett flertal lokalradio och TV-reportage och debatter
-deltog på skolavslutningen med en husvagn uppställd vid Studenternas
idrottsplats för att finnas till hands vid ev problern vid ett anordnat disco
-deltagit i natt vandringarna med Vuxna på stan.
Torsdagsjouren har innehållit samtal av den art som beskrivits ovan. Dessa
påringningar har- vis~t att det finns t,ehov att få t1jälp även utanför
kontorst id.
Te 1ef onsvararnn r1ar också visat att många ringer även på t·1e 1gerna. Dessa
påringningar är ibland av mycket allvarlig karaktär. Här finns ocf(så en del
sexprat inte sä 11 an av destruktiv art.

PROJEKT ARBETEN
-Fortsatta arbeten med nat tcaf eet.
Ett flertal möten med ungdomarna i referensgruppen som under t·1östen -B9
bildade föreningen "För Ett Levande uppsala", förk FEL. BO har fungerat sorr1
vuxenstöd och kontaktperson till politiker, myndigheter och massmedia.
Deltagande i konferens tillsammans med ungdomarna och studiebesök har
förekommit ·för att få i deer ti 11 det p1anerade nattcaf eet och för att hå 11 a
engagernanget 1evande.
-arbete med att få fram kontaktpersoner på skolorna sorn informerar orn
föreningsverksamheter.
Information av BO och föreningsrådets ordförande på skolledarkonferens
d. 18 jan för skolledare på grundskolan och gymnasierna orn förslaget.
Några skolor har därefter anmält kontaktpersoner- till BO, men långtifrån
alla.
BO ämnar innan vårterminens slut göra en uppföljning av detta.

-föreläsninqar.. under rubriken 'Barns behov av vu::<na·, för personal inorn
barnomson:ien och f örä 1drar
-inf orrnaUon orn BO's verksamhet för personal och föräldrar i förskolan
och skolan samt för elever på grundskolan.
-ett ornf att ande art,ete mot våld och rnobbni ng p;~ skolor som haft ,jessa
problem och inte kunnat hantera det.ta tillfredsställande.
-stuijiebesök på olika platser som berör vår verksarnhet.
-möten med andra yrkespersoner
-,jelf.agit i ett flertal lor~alra,jio och T'v'-reportage och debatter
~

M~ndag
_
-Fqra bu:::::::;arnta l p;§ telefom:v.
-Fli eka 1O år är rnotibad. Har hos •=;i q en kamrat som ocks:3 ;§r rnot1t1ad. De vet
rnte vi:n1 1e '.:.ka 1Jora. får ra1j att pt.:-ata rne1j l;:irciren ocn att återkornrna till
-':;tö1j s;=Hr1 ta I r--1arnrna t. ill ett tiarn rned protil ern . "Känns skönt att prata oc:t-1
kornrnö p;j nqa t,:ml,:ar"
-Elev från et1 barnskötarutbldning vill kornrna oå studiebesök:.
-Annan eI ev i ·::;;:1rr1trH:1 aren1je_
- Tonik:;marnrna vi 11 t·11:1 ::;tö1j och re11j_
-T _i ;§nstesamta l: 6 •=;t_
Tisdagen .
-'../;:1r på en skola för att ta trnn1j om rnot1t1ning i en klas::; _
- Te 1esv f tJra t,u:; _
··':;f=:ri vit ansökan an1J ett projektarbete t i 11 s rne1j F.'.ä1j1ja Eiarnen
-Förbere1jeJ :3er för tiesök: på en skola sarnt en förskoleqrupp
-i:;töd:::arnta l med rnarnrna t i 11 ensam oc:t-1 rnot1ba1j po i.i<e på l ;3qst. Han vi 11
inta 1Jå i skol;:in län1~re. Gav h_i;§lp och råd att gå vi1jare oct·1 ta iti1 med detta.
-nöte rned for::J;-oJegrupp .
Ons1ja1Jen .

-2

p;;

telesv
.-.
0
-Eiesök i tre ;:,k 9:or om var verk::,arnhet. Bra respons!
_
- T _i änste ::;arnta 1: 4 st.
-'3tödsarnta1 rne.1j rnot1t1a1j flicka ek 1.
-Besök av tonårinq sorn inte vill bo hemma.
-nötepakvällen b1.i::;

Torsda1Jsjouren.
lnsU\l11j p g ö tjänsteupp1jraq.

Fre,ja,Jen.
-FlickB sorn varit utsatt för rnotibninq och sorn varit i kontakt rne.d oss
t.1d1qare nn!~er ocJ1 berMtar att hon folit v;ka rå1j och att 1jet nu tilivlt bra.
- ':,ti.11jiebesök av två elever från en •=;~:oi"a anq t1arnrnissr1an1jel.
-Luren las p;j
·- T i6ns tesarntö 1 anq ett ::;f.uiji ebesök
-':; tö1js;:Jrn tal rned er·1sarnstående tr1arnma.
r-,1an,jag.
-Kontakt rne,j ett r·1ö1Jsta1jiurn arnJ rnot1t1nin1J. ':;torn prottlern i 7:orna.

\

0

Mandag.
-Kontakt rned ett högsta1jium ang mobbning. Stora problern i 7:orna.
-Stödsamtal med en pappa som har relationsprotilem bl a med sin nya f rus
dotter. Detta sam ta 1 varade i ca 1 t i m.
-Långt stödsamta l ( 1,5 t i rn) med en marnma ti 11 en pojke på l ågst. Stora
problem i skolan med läraren. Söker f"!_iälp av BO då inget har hänt på skolan.
Lovar att kontakta skolan och stötta .
-Ett flertal telefonsamtal ang nattcafeet.
-Skrev brev.
Tisdag.
-Hade utbildning om våld och mobbnig på universitetet hela da!~et1 Kontoret
stängt.
Onsdagen.
-Var på ett t1öqstadium och f örelflste för eleverna om video och påverkan.
-Studiebesök av elev fr ett högst. Frågor om video.
-Sarnta l f r en t,ekant t i 11 en marnrna vars son har stora problem. Frågar orn
vi kan hjälpa. Ber bekant.en att säga åt mamman att ringa till oss på fredag .
-Möte med psykolog och en rnamrna till elev som blivit misskött i en
tidigare sko 1a. BO samrnanka 11 ar t i 11 ett möte med skol an och marnrnan.
-Möte med en grupp ur jourtelefonen ang framtida verksamhet. Bl a orn den
planerade utökningen av jourgruppen.
Torsdags jouren.
-Stödsarntal med rnamma om bekyrnmer i kontakten med sitt barn
0
-Luren pa
-Tonåring om kompisrelationer
-Ett anta 1 tjänsteärenden
Fredagen.
-Samtal med mamman som bekant.en ringde om. Stora problem i skolan. Får
inte den hjälp hon tycker hennes son behöver. Ingen tar riktigt ansvar för
pojken som slussas till olika vårdinstanser både inom skolan och utanför.
Vill ha stöd och hjälp av BO. Kontaktar skolan.
-Samtal fr grannar till en familj som bråkar m~cket och man hör barnskrik.
Stöttar gnmnen att, istf "anmäla till soc" . gfi in till farnilJen då ,jet är
lugnt och etablera en kontakt som en medmänniska för att kanska vara ett
stöd.
-Stödsamtal rnen en anonym ensam tonåring .

4

-Studie av vilken beredskap som finns för barn som utsätts för sexuella
övergrepp.
En kortfattad studie har gjorts i norra sjukv&rdsdistriktet i Uppsala för
att utreda hur beredskapen ser ut inom socialtjänst.. BUP, och po 1i sen.
har
Beredskapen är qod hos BUP och polisen medan socialtjänsten
.
varierande kunskap och erfarenheter. Samarbete förekornrner rnen ingen
tydlighet för att klargöra resp myndighet.as ansvar finnes .
~

A1lt för mån!~a barn och ungdomar far illa i dag. Många av rjessa
uppmärksammas inte alls eller otillräckligt.
Barnombudsrnannens vikti•Jaste arbete är att h_iälpa och stöd_ia de t,arn och
ungdomar som kontaktat oss genom:
att få de svikna barnen och ung,jornarna att börja k;:inna till tro t i 1l de
vwma,
att ge de ensamma oct, utstötta hopp _.
att ge dem styrka att kunna förändra en situation_.
att se varje indivld som en fullvärdig människa,
att ta alla protilern pa allvar och:
C,

ott tillsommons med förä1dror och ondro vuxno arbeto för
att så mango barn och ungdomar som möj1igt for YÖX8 upp i
trygghet# so1idoritet och respekt.

-på~ående arbete i samart,ete med Rädda Barnen för att starta vänf arnil -jer
ti 11 f1 ykt inger.
~

Detta arbete t1ar fortsatt och ,j 19 april -90 inbjöds invånare i Gamla
Uppsa 1a kommunde 1 och andra intresserade t i 1l en i nf orrnati onträff om vad
det innebär att vara vän/vänt amil j ti 11 ett ensamt f1 ~~kt i ngbarn ocr,/ e11 er
f1 ykti ngf arni 1j med barn.
Inbjudan gick till samtliga hushåll i G:a Uppsala KDN_. dels via en folder
som delades ut, dels via UNT och Radio Upp l an,j:
9,e,vi ~i~
Ett trettiotal intresserade korn och tio skrevVpå intresseformuläret.
Samtal med dessa intresserade kommer senare att äga rum och en
stuiji eci r-ke 1 starta i börja av september. Han,jl edare finns att t i 11 gå för de
i ntressera,je då verksamheten kommer i gång.
-inledande arbete kring en planera,j han,jle,jning om våM och rnobbning.
0
Vi t1ar fort satt planeringen av arbetet och bl a gjort ett besök pa
r---1annerheirnförbundet i Finland och där inlett ett samarbete.
Under hösten fick BO ett stipendium fr Gillbergska stftelsen på 20 000 att
avändas ti 11 detta arbete.
Vidare har BO tillsammans med s~(olhälsovården gjort en enkät om
mobbning i Uppsala kommun och deltagit i en utbildning arrangerad av
Uppsala universHet. Ett samarbete har också inletts rned Bergens
universitet.
-stöd t i 11 förskolan
BO har under våren -90 vid tre tillfällen träHat förskollärare och
fritidspedagoger för att utreda viH~a brister och möjligheter som finns för
att förbättra en del av verksamheten inorn barnornsorqen. vårens arbete
skall mynna ut i ett mindre åtgärdssprograrn inför höstt~rminen.
-arbete kring ett f örslij!J orn ett sk videograrnråd i syfte att arbeta för en
kva1itetsrröjning av videogram.
Tisdagen d 24 april kallade. BO till ett möte med den kommunala
mediagrupp som bildats i Uppsala kommun bl a genom den skrivelse fr BO
med ett förslag om ett videogramråd i Uppsala kommun.
På mötet beslutades att det föreslagna vi,jeoqrarnrådet slca bildas och
sammankallande är kommunalråd B Ola~sson.
~
-arbetet med utformandet av en ny affisch.
Det ta arbete resulterade i att en helt ny affisch komponerades med olika
texter för låg o mellanst och högst o gymn. Samtliga skolor i kommunen har
fått ett anta 1 utski ekade.

-·:, f.1~11j::,örr1 L:i I rne1j en Dappö sorn tvlr r-e l ,:it.i onsprotil ern til ö rne1j :; 1 n nqa fru::;
dotter. Det.ta ::;arnUil vara,je i ca 1 tim.
-Lån1Jt :;töds;:irntal ( 1,5 tirn) rne,j en rnarnrna till en pojke p;3 lågst. ':;tor::i
protil ern i :::J::o l an rne,j läraren. ':;öker t1 _i äl p av BO 1j;~ inget har t"iänt pli skol an.
Lo \1ar att kontakta ·;kolan oct·, ·:::;tötta.

-Ett flertal telefonsarntal arilJ nattcaf eet.
-·;kre1.1 brev.
Ti::.1ja1J
-Ha1je utbildning om våld och mot1t1niq

på

universitetet hela ,jagen. Kontoret

:; Umgt.
On•::;1ja1Jen.
-Var på ett nög::::;tf11j1urn ocn före]i1:;te för eleverna orn v11jeo oc:t"1 påverkan.
-•:;tud1et1esök: av elev ir ett t·1öqst. Fråqor om video.
-':,arntal rr en bekant tll I en rn;:irnrna v-ars son t·1ar stora protdern. Fråqar orn
vi kan r"t_j;:1Jri.1. Eier bekant.en att :;tiga :;t rnarnrnan att ringa till oss på fre,ja,l
- Möte med p::;1dkolog och en mamma till elev ::;orn blivit misskött i en
t_i,jigare skola. BO s,:1tr1rnankallar till ett möte rne,j ::;kolan oc:t-1 rnarnrnan.
-Möte rned en grupp ur j ourte 1ef onen ang f rarnt i ,ja verksarnr1et. Bl a orn ,jen
planerade utök:ni n,1en av jourgruppen.
Tors1je11JS jouren.
-Stö,jsarnt.al rne,j rnarnrna orn bekqrnrner 1 kontakten rne1j si tt t,arn
1:.,
-Luren pö
-Tonåring om kornpi srel ati oner
-Ett antal t._iänste;~renden
Fredagen.
-•:;ernr aI rne,j rnarnrnan som t,H~anten n n~Jde orn . '.::;r.ora prottl ern

1

sko I an. Får

inte ,jen t·1Jälp tK1n tycker t·1ennes son bet·1över. lr11Jen tar riktigt ansvar rör
pojken sorn s l u::;sa::::; t.i ll o I i ka Vi3rdi nstanser t,å,je i norn sko I an octi utanför.
'·./ill t·1a ::.ttuj oi:J1 t"qälp av 60. Kontaktar skolan.
- Samtal fr 'dnmnrir till en familj f;orn bråkar m1fket oct·1man hör t,a_rnskrik.
i::t.öt.t.;:ir gr::snnen att. i stf "anrnä 1a ti 11 soc" , !då in t i 11 f arni 1j en ,jå ,jet är
l uiJnt och etat1 lera en kontakt :::;orr, en rnedrnänni :::ka för att kanska vara ett
stöd.
-Stc11t::arr1r al rnen en anon1drr: ensarn ton ån ng.

Utotriktode verksamhet.
-före läs ni ngeir_. under rubriken ·sarns behov av vuxna·, för personal i norn
barnomsorgen och föräldrar
-information orn BO' s verksarnhet för personal och föräldrar i f örsk:olan
.-.
och skolan samt för elever på grun1jskolan.
-ett omfattande arbete mot våld och mobbninq på skolor som haft dessa
problem och inte kunnat hantera detta tillfredsställande.
-studiebesök på olika platser som berör vår verksamhet.
-möten med andra yrkespersoner
-deltaqit i ett flertal lokalradio och TV-reportaqe och debatter
-deltog på skolavslutningen med en husvagn LJppställd vid Studenternas
idrottsplats för att finnas till hands vid ev problern vid ett anordnat disco
-deltagit i nattvandringarna med Vw<na på sti:m.
Torsdagsjouren har innehållit samtal av den art som tieskrivits ovan . Dessa
påringningar har visat att det finns behov att få t·1 j ä l p även utanför
kont orst id.
Telefonsvararen har också visat att många ringer även på helgerna. Dessa
påringningar är ibland av mycket allvarlig karaktär. Här finns också en del
sexprat inte sällan av destruktiv art.

PRO.JEKT ARBETEN
-Fortsatta arbeten rne1j nattcaf eet.
Ett flertal möten med ungdomarna i referensgruppen som under hösten -89
bildade föreningen "För Ett Levande uppsala"_. f örk FEL. BO har fungerat som
v1.rnenstöd och !(Ont aktperson t i 11 po 1it i ker, myndigheter och rnassmedi a.
De 1tagande i konferens t i 11 sarnrnans med ungdomarna och studiebesök har
f örekornmit för att få i deer ti 11 det p1anerade nattcaf eet och för att r,å 11 a
engagemanget 1evande.
-arbete me1j att få frf.lm kontaktpersoner på skolorna som inf orrnernr orn
fören i ngsverksarnheter.
I nf ormati on av BO och fören i ngsrådets ordförande på sko ll edf.lrkonf erens
d. 18 j an för skolledare på grunds ko 1an och gyrnnasi erna om förs 1aget.
Några skolor har där-efter anmält kontaktpersoner till BO, men långtifrån
alla.
BO ämnar innan vårterminens slut göra en uppföljning av detta.

Dagboksanteckningar förda under två vanliga veckor i mars 1990.
Måndag
-Bussarntal på telefonsvararen samt två som vädjar orn hjälp (anon!4mt).
-Flicka 1O år är mot1bc11j_ Har t1os sig en kamrat ·som ocf-~så är rnobbad . De
vet inte vad de ska qöra. Får råd att prata med 1;~raren och att återkomma

till

OSS .

-Stödsarntal i ca 1,5 tim rned rnarnma till ett barn rned protilern. "Känns
skönt att prata och komma på n!da tankar"
-Elev fr;~in en barnskötarutbldninQ på studiebesök.
-Annan elev vill komma på studiebesök.
-Tonårsrnarnma ringer och vill ha stöd och råd.
-Tjänstesamtal: 6 st
Tisdagen.
-Var på en skola på förmiddagen för att ta hand orn mobbning i en klass.
-Telesv bussamtal .
rt.- a.-i. 1-i
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