Beskrivning av
Barnombudsmannens verksamhet
1, 5 tjänst 1992, ·

GUNILLA OLTNER

Arbetst ider:20 t i rn/ v för-delade på_:
v 1 månd-onsd samt fredag Oti 00 - 17 00, v 2 f re1jag Oi3 00 - 17 00
Arbetet i BO's l oka 1er består- av·

1. Telefonsamtal; inkommande och utqåen1je_
Ti1jsåtqånq
ca 12 t irn/vecka.
·._
·2. Författande av artiklar. vissa utre1jni ngar, brev oc t1 redog örelser.
Tidsåtg ca 1.. 5 tirn /v.
·

3. 1··1ottagande av studiebesök., intervj uer. Tirj

ca 20 rn in/v.

4. Besök av barn och vw<r,a för ::;arntal. Ti 1j 30 rnin/•.,1.

5. Han,jl e,jni r11j, pl eneri ng oc:i-, uppf ö1_i ni n1j av ven::sarnt·,eten. Ti ,j 2 t i rn/v.

Totalt lf1 tirn 20 rnin/v.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET.

* Inf ormat i on i skolor orn BO-ver ksarnt1e t en. Tidsåtgång ca 1 t i rn/v
*Ingår- sorn representent i: 1) fäirT1kul tun~ruppen. 2) F'arap 1'd1~ruppen rnot
sexuella överqrepp. Tid ca 1 tim/ v.
*Huvudansvarig för Förskolegruppen sorn BO initierat. i3ruppen artretar
föret1yggande för barn inorn t,er-r,ornsorgen. Ti1j 0,5 tirn/v.

*t1edverkat i Ut.bil dni ngtsra1ji ons serie 'k'.YQ!}:1n· för rne 11an~;tadi etiarn sorr,
ber,andl ar etik ocr, rnornl sernt tiarn::; rättiqt·,eter. Tid 15 rrnn/v.
* Initi ati vtagare till Barnens hus. Planerad start under 1993. Tid 15 rnin/v.
Totalt ca: 3 t i m 40 rni n/v.

VERKSAt'lHETEI? PÅ IJVRIG TID.
*Studi e1jeqar i o1i ke ärnnen.
*Föreläsning för för-äldrar/pen:;cir1al under nitiriken 'banr:: t,et·,ov av vw<na·
Tid (kvällstid) ca 1 tim /v.
*Deltagande i medlerr1s- och styrelse- r-ef erensgruppsrnöten,

Tid (kvellstid) 2 tirn/v.
Totalt

ca: 3 ti rr, /\'

GUNNAR HÖIST AD.
20 tirn /v fördelaije på:
V2 månd - onsdag samt fredag OB 00 - 17 00, V 1 fre1j ag OB 00 - 17 00.

ARBETE I BO'S LOKALER.
1. Telefonsamtal .: inkornmande och utgående. Ti 1jsetgeng ca 12 t irn/vecka.

2. Förf att ande ocr1 ut.skrift av tirti kl ;:ir_. vissa utredni ngar, brev ocJ1
redogörelser. Tidsetg ca 1,5 t.irn /v.
3. 11ottagende av studiebesök, i nten., j uer. Tid ca 20 rni n/ v.

4. Besök av barn och vuxnfl f ör sarntal . Ti d 0,5 tint ,'\,•.
5. Handledning, planerin!~ och uppföljning av verksarntlet.en. Tid 2 tirr1/v.

T ot öl t 1ö t i rr1 2 O rni n/ '·/.

UTÅTRIKTAD VERKSAl··1HET
*Information i skolor orn BO-verksarnheten. Tidsåtqånq ca 1 tirn/v
*Förebyggande en-bete i skolor rnot vål d och rnobbni n1l Tid ca 1.5 t i rn /v.
*Ingrepp i akuta rr1obbnin1Jssituationer. Ti1j ca 40 rnin/v.
*Handledning av personal på skolor vid rnot1bnin!~ och reli:1tionspn:rtilern
Tid 15rnin/v.
*Arbete i klasser- rned otri vsel oc:i-1karnratprotilern. Tiij c;:1 15 rrii n/v.

Totalt ca 3 ti rn 50 rnin.

VERKSAMHETER PÅ Ö'v'R IG TID.
*Studiedager- i olika i:ltrtnen.

*Förernsnin~ för fön:ildrar/personal under nibriken

'6atTr:;

t,et·,ov

Tid (kvällstid) ca 1 tirn /v.

*De 1tagan,je i medlems- och ~;tyre 1se- ref erensgruppsrnöten .
Tid (kvällstid) 2 tirn/v.

f1\i

'·/W·rna·

ANN-t'1ARI FORSBERG
20 tirn /v fördelade på:
Onsde\:l 1,3 00 - 22 00.
Torsdag-fredag 06 00 - 17 00.

Arbetet i BO's lokal er t,estår av;

2. Huvudansvarig ftir- det a,jrninistrativa art,etet. Ti1j

ca 7 tirn/v.

3. Handledning, planering ocr1 uppföljning ;:Jv verksarnr1eten. Tid 2 tirn

Totalt ca 16 tirn/v
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

*Arbete på Gnrnd Metro. Ti,j 4 tirn/v.
T oU:11t 4 t i rn.

f( ONSEKVEr'-J~;ER 'v'ID NEDDRAGNING A'v' ANN-t·-JA~:l FIJF-:EiEF-'G'.:; 0,5 T.JÄ ft:;T

1) Ingen telef onbevskning torsdagar.

2) lnqet erbete

på Grend t1etro.

3) Ca 7 tirnrnar:3 ;::i,jrninistn:1tivt art,ete över-för-es

p:5

åtföljande inskr-änkning i dessa art,eten.
Vid var_ie infonr,ation:;tillfölle
te 1ef onbevekni ng.
4)
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utåtri kta,j
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l<Ot1MENT ARER:

Det är f.n. ornö j l i gt att övertil i eka vilken ,je l av verksarnt·,eten som rn å~;te
inskränke s oct, kon:; ekvens erna ;:iv ,jet.ta, ,j ock kan vi k:on statern föJ_i;:in,je:

-informijtionen

pe sko lor har ägt rurn på fre1jijg;:1r &1,jent°li:'l ,jö ,~ ;:i t- ,j en en 1j;:1

vi 1:ir-betar gernensarnt. Vi,j ,jessa inf onr,ationstill fi:illen t,l ir ,jet in,~en
telefonpa ssni ng_
. ,jessutorn t·,ar önskemål en orn inforrnation av 8.0. orn td a.
FN's bernkonvention ökat ..

-den stora arbetsbördan ökar- i oct·, rne,j Mt ,jet_ ;:i,jrni nistrntiva ;:irt,etet
tilll<ornrner,
-under- r,östen t·H:ir antalet sarntal ökat och protilernern~; allvar fönj _iup ab_.

Be skri vni r11J av två art,etsveckor för Bar-nornt,udsrnannen
92 1 1 09 - 92 1 1 20.

r1åndag 9/ 11 .
-sarnta l från BUP i ett gernensarnt ;:ir-en,je
-journalist gör interv_iu
-mamrno till barn på fritids ang negativa kon::;ek'•/8nf;er- av necJijn:i!;Jnl n,;ianrn
-mamma till 11 -arig son orn relationsproble rn
-sarntal orn rnot,bning
-lektioner på en :3kola orn rnot,t,ning
-besök

av pojke 13 år rr1e1j relation::;protilen-1 nrniJ :3in trior

-sarnta l f r anonym dagbarnv:3rdare
tis,jag 10/11.
-lektioner på skola orn sntivålij
-samtal rne,j 6UP i ett ~ernensarnt ärende
-journalist gör intervju
-sarn la l f r sernko 1sn i ett gerr1ens1::1rnt eren,je
-arbete rried utforrnnin!;.t sven t·1f.in1jlingsplan rnot rnobbning.
onsdag 12/ 11
-set-rita l fr f önföjer rne,j skol prob 1er·n
-samtal fr flicka 15
rned pf:ykiskc1 prnblern
-poj ke rned karnrntprnb l ern vi 11 hB råd och st öd
-dagbarnvårdare söker råd
-besök av rnarnma me,j 11-:3ri g rnot,t,a,j po _i k:e

:~w

-pojke vill veta orn barns r-M ti !;.tt·1etertorsdag 13/ 11
-mormor om barnbsrn som or placerat på föräl,jrardrivet dagi:3
-närradion vi 11 göm intervju
-a,jrni ni strat i vt Bt-bete
fre,ja1J 14/ 11
-trnn,jl e,jni ng
-närradion i nterv _i uar- 6.IJ.
-p l sneri ngsrnöte

-sarntal från pappa i vårdnadstvist

-samtal fr rnarnrna anq._ urnq;:inqestvist
·- ,_
-sarnli:d fr fön:1l1jer ang rnobba,j po_ike
-yrkesperson önskar i nf orrnat i on orn rnotibni ng
-po Jke vi 11 veta om det är far! i gt att t _i u•.,.Töka
-studerande ska göra en upp:;Gts ocJ1 vi 11 göni en inten,._iu
-samt.el fr-ån en ps!-Jkiskt rnis::;t1an1jJ;:11j flicki:i

t-r,åndag 16/ 1 1

-bet:öf( av svårt psqki skt rni sst·1fir11jJa,j fl i eka
-sarntal me,j rnyn,ji1Jh ar11J gernensarnt fall
-sarnt.ai orn •.,1ånjna,jsärende
-samtal fr skola an!~ EilJ-infonr1ation
-skola vill tia h_iälp av B.IJ.
-besök av ne,jbruten f1 i eka
-stHr,tal ang föreli:i:;nin!~ av Ei.lJ.
-brev från flicka som utsatt::: för se:,,:uelli:i uvqerqrepp
- före 1ä sni ng på kvä 11 en
tis1ja1Jen 17/11
-samtal fr soc i ett gernensarnt i':lrende

-adrninistrativt arbete
-f ört,ere,je lser inför ,jet,a tt
-debatt orn f-;onsekven:::er- av f<ornmunen s nedskärningar
-förberedelser av i nspe l ni ng av ra1ji opnJgrarn
onsda,~ 18/ 11
- i nspeI ni ng av ut.bil ,jni ng:::radi ont: pro1~n:irr1 ·p1~1~!}:1n ·
-klassrnarnrna an,~ problern rne1j li3rare

-1 ärare önskar info av B.IJ.
-sarr,ta l från psykiskt s_iuk rnatr1tr1a
-lärare söker t"1j6lp av B.O.
- samtal från tonåring t;orn 8r rnobtiad
-vuxen vi 11 veta om Fff s tiarT1konvent i on
- ledsen flicka söker stö,j
-fli cka vill ha rå,j

torsdag 19/ 11
C•
-luren pa
-bussarntal
-tonårig f1 i eka har prob l ern och söker t·1 j i:i l p
-f örfrå~an orn studiebesök
-H'irnre om besök av Ei.O.
-radio Upp 1and intervjuar
-sko I sköterska om mobbad pojke
-samtal fr marnrna rned motibad pojke
-a,jrninistn:itivt i:n-bete
fredag 20/ 1 i
-skola anq besök av 6.0.
-fri t i 1jsf örva ltni nqen önskar in fo orn och av Ei.lJ
-skola vi 11 t·,a h j ä 1p rne1j nwbt1ni ng

-samtal fr pojke 1O :~ir !:;orn ;:ir rnobbad
-flicka i övre tonåren vill l,a hjälp rne,j en k;:irnrat rne,j ps1:1kish:1 protilern

-pappa rne1j 1jot ter sorn rr,år då l i 1~t ocJ, bor h1y::; tr1arnrnan. Pappein ankl aga,j
för se;-<uella över-grepp av flickans rnarnrr1;:1
-samtal med UNT ang tidigare insänd artikel
-samtal orn vu:.:enrnobbning
-t,esök av stsdsjurist för h_i6lp i Juri,jiske frå,~or
-adrni ni strati vt arbete
-p l aneri ngsrnöte

