
Barnombudsmannen i Uppsala 

- en ideell förening 

avlägger härmed följande 

ÅRSRAPPORT FÖR 2004 

Mars 2006 





INNEHÅLL 

Inledning 2 

Mål 1 3 

öka kunskapen om FNs konvention om barnets 

rättigheter 

Mål2 6 

motverka olika former av kränkande behandling av 

barn och unga 

Mål 3 8 

öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och 

inflytande 

Samverkan 12 

Media 15 

Marknad 15 

Personal 17 

Statistik 18 

Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som 
funnits sedan 1988. Här arbetar fyra personer som 
lyssnar på och pratar med barn. Även vuxna kan prata 
med barnombudsmannen. Barnombudsmannen arbetar 
också på andra sätt för barns rättigheter. 

Barnombudsmannen i Uppsala - en ideell förening 
Kungsgatan 47 A III, 753 21 Uppsala 018 - 69 44 99 
upp sala@dinbarnombudsman.nu 
www .dinbarnombudsman.nu 

1 



INLEDNING 

Barnombudsmannen i Uppsala • en ideell förening (BOiU), 

arbetar enligt avtal med Uppsala kommun. 

Under våren 2004 flyttade vi en trappa upp i samma hus. 

Våra nya lokaler är helt renoverade och mycket trevliga och 

ändamålsenliga. Här håller vi bl.a. på att bygga upp ett 

referensbibliotek. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till 

oss för att finna just den information och kunskap om barn 

och unga de för stunden söker. Vi har under året redan haft 

en mängd stimulerande möten med både unga och vuxna. 

I oktober hade vi en pampig invigning av lokalen. Många, 

både nya och gamla vänner till vår verksamhet, hittade upp 

till oss. 

Personalen har under året bestått av Annie Norell Beach, 

verksamhetschef 60% (t.o.m. 17 november 2004)., Elisabeth 

Bakke, handläggare 100%, Ann-Mari Forsberg, handläggare 

70% samt Martin Price, handläggare 100%. 

Sedan i maj har också Susanna Lindqvist arbetstränat på 

BOiU. Det är Susanna som organiserar och ansvarar för 

vårt referensbibliotek bl.a. 

Nedan följer en redovisning av vår verksamhet under 2004 

utifrån tidigare uppställda mål. 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) är sedan 1/1 2004 den 

nämnd som förvaltar avtalet med BOiU. Vi har fått 

kon taktpolitiker utsedda och vi hade en första träff med 

dem redan i januari 2004. 
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MÅL 1 
Öka kunskapen om barnkonventionen 

Ombud för barnkonventionen 

Politiker 

Övriga 

Annie Norell Beach och Elisabeth Bakke har sammankallat 

till två möten med barnkonventionsombuden (BKO) under 

året. Ett resultat blev att man tillsammans med kommunen 

planerar en stor utbildningsdag för lärare och andra som 

arbetar med barn under 2005. 

Utbildning i barnkonventionen ansvarar Elisabeth Bakke 

för och under året har utbildning (inklusive information om 

BOiU) genomförts för Utbildnings- och arbetsmarknads

nämnden (UAN), Miljönämnden, Äldrenämnden, Gottsunda 

distriktsnämnd och Räddnings- och beredskapsnämnden. 

BOiU producerade tillsammans med länsbarnombuds

mannen en liten checklista som politiker kan titta på inför 

beslut. Den är i kreditkortsstorlek. 

BOiU har vid ett par tillfällen inbjudits till diskussioner 

med en arbetsgrupp vid ILU om lärarutbildningens 

möjligheter att fokusera mer på barnkonventionen i 

praktiken (bl.a. synen på barn och samspelet mellan barn 

och vuxna i skolan). Former för eventuella samarbeten och 

utbyte av erfarenheter och kunskaper (lokalt 

barnombudsarbete - forskning) var bl. a. det man 

diskuterade. 
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Elisabeth Bakke och Annie Norell Beach utarbetade i 

samråd med externa specialister en projektansökan till 

Allmänna Arvsfonden kring ideen: "Kurser kring 

barnkonventionen för föräldrar som invandrat till Sverige". 

Vi fick ett positivt besked i oktober 2004: medel anslås från 

Allmänna Arvsfonden. 

Elisabeth Bakke deltog under våren i föräldramöte i 

Grundstenens skola i syfte att informera om 

barnkonventionen och BOiUs verksamhet. 

Att se till efterlevnaden av barnkonventionen i Uppsala 

Under hösten har åtta intervjuer gjorts med politiker, 

processledare för grundskolan, skolchefen samt två rektorer 

i grundskolan. Dessa intervjuer ingår som en del i den 

magisteruppsats som Elisabeth Bakke skriver men kommer 

även att ligga till grund för BOiUs kommande rapport om 

efterlevnaden. 

Ett sätt att följa efterlevnaden är att ta fram indikatorer på 

hur barn har det. Tillsammans arbetade vi fram en lång rad 

sådana och tog kontakter med personer som kan bidra till 

vår kunskap kring dem. Arbetet kanske återupptas hösten 

2005. Eventuellt med studenter från sociologen eller som 

projektarbete för projektledarskolan Idekraft. 

Informera och föra samtal med elever vid skolbesök 

Inför BOiUs årliga barnhearing i november besökte 

verksamhetschefen och två av tjänstemännen tio klasser ur 

skolår 3 i nio grundskolor, både kommunala och friskolor. 

Under dessa besök fördes en dialog med eleverna om deras 

rättigheter och möjligheter att påverka sin skolmiljö. 

Under året har Ann-Mari Forsberg och Martin Price besökt 

alla kommunala och tre fristående skolor för att informera 

4 



och föra en dialog med elever i skolår 7 om deras rättigheter 

och skyldigheter. Samtidigt ges en kort information om 

BOiU. 

Under vårterminen besökte Ann-Mari Forsberg och 

Elisabeth Bakke elever i skolår 3 i tretton av kommunens 

skolor. I en klass i taget fördes dialog med eleverna om 

rättigheter och skyldigheter och deras möjligheter att 

påverka sin skolmiljö. 

Martin Price var i Stenhagenskolan under en halv dag på 

uppdrag av lärare som ville att eleverna skulle få prata om 

"rättigheter och skyldigheter". 

Elever och skolledare i en högstadieskola träffade Martin 

Price och Britt Löfgren och pratade om elevers rättigheter i 

ett vidare perspektiv. Martin var också på en lärar

fortbildning om elevers rättigheter som LR arrangerade. 

Yrkesgrupper som har ;nformerats om barnkonvent;onen 

Annie Norell Beach och Elisabeth Bakke medverkade vid 

fortbildning av alla modersmålspedagoger i förskolan -

tema Barnkonventionen. 

Elisabeth Bakke har föreläst om barnkonventionen för 

lärare på ILU. 

Även på Försäkringskassan (FK) har Elisabeth hållit 

föreläsning om barnkonventionen, det hela föregicks av att 

FK gjorde studiebesök hos BOiU. 
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MÅL2 
Motverka olika former av kränkande behandling 
av barn och unga 

Öppet för telefonsamtal vardagar klockan 9.00 - 17.00. 

Barnombudsmannen i Uppsala tar emot telefonsamtal och 

besök vardagar mellan klockan 9. 00-17. 00. Alla är 

välkomna att kontakta oss - barn, ungdomar, föräldrar och 

släktingar, tjänstemän, politiker, allmänheten. En av våra 

viktiga funktioner är just att vara tillgängliga för 

befolkningen - och då alldeles särskilt barn och unga - i 

lokalsamhället. 

Statistik över samtalens art och över vilka som ringer är 

redovisat i kapitlet statistik. 

Vår övergripande policy för råd och stödsamtal är att värna 

om barnets perspektiv och integritet, att aldrig agera utan 

att ha fått ett klart mandat för det av barnet självt, att vid 

behov hjälpa barn och unga att hitta rätt hjälpinstans i 

kommunen, att informera sakligt om rättigheter och 

skyldigheter utifrån barnkonventionen, att lyssna och ge 

stöd. 

Förutom att ge enskilda, som ringer, råd och stöd utgör 

samtalen också en avgörande grund för vårt arbete i vidare 

mening. Enskilda samtal eller grupper av samtal belyser 

problem, svårigheter eller brister för barn och unga i 

Uppsala och formulerar på så sätt ofta ett vidare uppdrag 

för oss som lokal barnombudsman. 

Mottagning för besök hos BO. 

Barn, unga och vuxna har också möjlighet att komma på 

besök hos BOiU för råd och stöd. 
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Vi har under året tagit emot sju vuxna, föräldrar, 

fosterföräldrar och morföräldrar, i sammanlagt tio besök. 

Sju barn och unga har vi också tagit emot, i totalt nio besök. 

Information och föreläsningar för barn och vuxna i skolor. 

Annie Norell Beach medverkade vid en heldag/temadag om 

rasism på Katarinaskolan. 

Ann-Mari Forsberg har vid ett flertal tillfällen föreläst om 

värdegrund och mobbningsarbete för elever på alla stadier. 

I en skola även för lärare och övrig personal. 

BOiU har i flera låg- och mellanstadieskolor inbjudits att 

komma och föra dialog samt ha värderingsövningar med 

eleverna om vänskap m.m. 

Martin Price medverkade vid en heldag med 

värderingsövningar för lärare på Heidenstam. 

Kamratstödjarutbildning. 

Kamratstödjare, ofta två i varje klass, har som sin uppgift 

att vara de vuxnas ögon och öron när det gäller att se och 

upptäcka den mobbning som kan förekomma i skolan. 

Drygt 150 elever i olika skolor och på olika stadier har 

under 2004 fått kamratstödjarutbildning av Ann-Mari 

Forsberg. 

Ann-Mari har dessutom vid ett par tillfällen tagit emot 

besök av kamratstödjare från olika skolor. Några ville ställa 

frågor inför sina specialarbeten som har handlat om 

mobbning och liknande frågor. Från en skola ville man ha 

hjälp med att sätta ihop enkätfrågor gällande trivseln i 

skola n. 

7 



För övrigt ... 

MÅL 3 

Annie Norell Beach föreläste om "Barnet som subjekt" 

under ett seminarium, "Barn som brottsoffer", som i 

november anordnades av föreningen på Vuxenskolan. 

Öka barns och ungas möjlighet till delaktighet 
och inflytande 

Elevinflytande 

Uppsala har ett välutvecklat samarbete mellan elevråden. 

Martin Price har nära kontakt med samarbets

organisationen, förutom enstaka skolor som vi har direkt 

samarbete med. Tillsammans planerade vi under året en 

stor ungdomsmässa för hösten 2005 men lade planerna på 

is. Tillsammans har vi också presenterat oss för både BUN 

och UAN. 

Under 2004 testades också kursutvärderingar på gymnasiet 

för första gången. Det var ett samarbete med 

gymnasiechefen på initiativ av Martin. Nu har vi delvis 

gjort om form och innehåll för att permanenta dem. 

"Hur e läget" är en form för klassbesök som Martin gjort 

sedan 2000. Den blandar r app dialog med information om 

hur unga kan påverka i kommunen. Formen har också 

använts till såväl halv- som heldagar. Förslag finns nu på 

att resultaten ska rapporteras till BUN. 

Under hösten hade BOiU kontakter med förskolechefer för 

att komma in mer i den yngre åldersgruppen. Med full 

bemanning kan vi kanske påbörja samarbetet. 

BOiU har vid några tillfällen haft förutsättningslösa samtal 

med två utvecklare på grundskolestaben, Uppsala kommun. 
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Detta för att se om kommunen och vi kan samarbeta med 

kring elevperspektiv. 

Annie Norell Beach har haft flera diskussionsmöten med 

kommunens skolledning resp . utvecklingsansvarig kring 

temat barns stress i skolan, synen på tid, barnperspektiv i 

skolan, barns delaktighet i strukturella frågor. 

Samråd i BoiUs arrangemang 

Våren 2004 gjorde Martin Price över tio lyckade skolbesök 

med tjänstemän från styrgruppen för Översiktsplanen. 

Ungefär en gång i månaden görs också klass besök utifrån 

en aktuell detaljplan, tillsammans med någon från 

Stadsbyggnadskontoret. Dessutom hjälpte Martin både 

Trafik- och Kulturkontoret i mindre omfattning att få dialog 

med unga i sina arbeten med att ta fram planer. 

Martin och Annie Norell Beach hade några möten med 

utbildningskonsulterna Kompetensmäklarna kring att 

skriva en bok om samråd. Intresse finns från båda parter 

men det inväntar utrymme i tid. 

Barnhearing - möte mellan barn och politiker. 

BOiU har under de sex senaste åren i november anordnat 

en barnhearing. Höstens barnhearing handlade om 

skolmiljön och elevers rätt till delaktighet och inflytande. 

C:a trettio elever ur skolår 3 från nio av kommunens 

grundskolor, både kommunala och friskolor, fick möta sex 

representanter från Barn- och ungdomsnämnden (BUN) . 

För att inte hearingen ska stanna vid ett möte i stadshuset 

så har varje deltagande klass fått en fadderpolitiker. 

Klasserna följer upp sina frågor tillsammans med sin "egen" 

politiker under februari till april 2005. I maj 2005 bjuder 

BOiU in till ett barnmöte. Då ska klassmötenas resultat 
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Barnmöte 

redovisas och frågorna återkopplas sedan till BUNs 

uppdragsplan 2006. 

År 2004 genomfördes barnmötet som vanligt i Stadshuset 

på den internationella barndagen. Barnmötet är en 

uppföljning av fjolårets barnhearing. Då träffar BOiU de 

elever som var med för att ta reda på om deras önskemål 

har blivit respekterade och tillgodosedda. Eleverna fick 

träffa både politiker och en del nyckelpersoner i kommunen 

vad det gäller frågor om skolan och dess miljö. 

Mötesplatsen - för ungdomar och politiker. 

Under 2004 hölls som vanligt sex Mötesplatser och en 

Åsiktsmässa. Emilia Frost har varit anställd av BOiU på 

20% för att samordna arbetet med Mötesplatserna. 

Verksamhetens utgifter och Emilias lön täcks av BUN. Mer 

finns i separat redovisning som går att få av projektledaren 

Martin Price. Det skrevs också under 2004 en C-uppsats om 

Mötesplatsen av en statsvetare. 

BUN ger fritidsverksamheter för unga i uppdrag att 

anordna lokala Mötesplatser. Mötesplatsen hjälper till att 

genomföra dem. Vi har under 2004 bla anordnat en på 

Fyrisgården för funktionshindrade. 

En av många utvecklingar ur Mötesplatsen för 2005 är en 

tidning av och för ungdomar som kommer ut i maj. Läs mer 

om allt detta på www.motesplatsen.net 
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Övriga projekt och grupper för delaktighet 

Annie Norell Beach medverkade vid en utbildningsdag för 

kommunens alla skolledare (förskola, grundskola, 

gymnasium) kring temat barns delaktighet. 

Annie Norell Beach har medverkat vid studiedag respektive 

personalmöten för alla lärare vid några skolor (Knutby 

skola, Sävja skola, Nåntunaskolan) kring barns delaktighet 

och även värdegrundsarbete. 

Några gånger per termin träffar Martin Price andra som 

centralt arbetar med medborgardialog: Britt Löfgren, U1f 

Lundström och Anita Svedh Livmar. Gruppen byter 

erfarenheter och pratar om vad som är på gång. De är också 

nyckelpersoner för arbetet med Mötesplatsen. 

Martin har haft utbildningseftermiddag för 

samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Barnkonventionen 

och former för samråd. Vidare en utbildning för 

landskapsarkitekter kring Barnkonventionen och samråd. 

Gymnasielärare i samhällskunskap har en förening som 

Martin har blivit inbjuden till för att berätta om modeller 

för samråd. 
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SAMVERKAN 

Grupper 

BOiU har under året ingått i följande grupper: 

• Stora barn- och ungdomskulturgruppen. 

• Referensgrupp vid ILU för internet-baserad distanskurs 

om mänskliga rättigheter i skolan. 

• BUPs nätverk för anhörigföreningar. 

• Två referensgrupper på Trappan. Trappan har 

gruppverksamhet för barn som växer upp i våldets 

närhet, för barn till föräldrar som är missbrukare och för 

barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

• Paraplygruppen, en samverkansgrupp i länet för arbete 

med sexuella övergrepp och fysisk barnmisshandel. 

• Aktionsgruppen mot mobbning. 

• Polisen, SARA-projektet, arbetar med familjevåldsfrågor 

och Elisabeth Bakke deltar. 

• Martin Price träffar sedan flera år och några gånger per 

termin alla fritidsledare och fri tidschefen. Under 2004 

samlade Martin en grupp för att ta fram ett standard

avtal för drogfria arrangemang. 

Övrig samverkan 

BOiU kontaktas av olika grupper, föreningar, 

organisationer och andra som vill ha samarbete med oss. 

Till exempel landstingspolitiker, Rädda Barnen, olika 

projektgrupper, aktiva seniorer m.fl. 

Vi har haft flera möten med olika institutioner vid Uppsala 

Universitet för att diskutera samarbete kring ämnen som 
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rör barn och unga, bl.a. med etnologiska institutionen som 

har ett större forskningsprojekt om kulturen i skolan. Andra 

institutioner vi har samarbetat med är sociologen kring 

indikatorer (se under kapitlet Mål 1), de som berörs av 

vårdstudiedagen (se längre ned) och ILU (se ovan). 

Ann-Mari Forsberg har tillsammans med la ndets lokala 

barnombud besökt statliga BO för att bl.a. berätta om vår 

barnhearing. Med på mötet, som handlade om former för 

ungas delaktighet och inflytande, var också 

ungdomssamordnare från olika kommuner. 

Vi blev under sommaren kontaktade av Anita Rönström, en 

kvinna som representerar en grupp vid namn "Aktiva 

seniorer". De är en grupp människor med varierande 

erfarenhet av arbete med barn (som lärare, psykologer 

m.m.). De ville veta om de på något sätt kunde bli 

volontärer i vår verksamhet. Diskussioner har förts med 

dem angående vad de skulle kunna göra, så som att bli 

faddrar till olika skolor. 

Sedan många år arrangerar Martin Price och en grupp 

lärare vid universitetet en studiedag för sjuksköterskor, 

psykologer, läkare och socionomer i "Samverkan kring barn 

som far illa". Den är uppskattad av både studenter och 

universitetet centralt och hölls även hösten 2004. 

Vi har bra kontakt med läraren Uhika Lundqvist som har 

kommunens uppdrag på 20% att vara "genuspedagog". Hon 

ska vara ett stöd för skolor och kommer troligen att 

använda sig mer av våra lokaler. 

BOiUs referensgrupp har träffats fem gånger under året. 

Referensgruppen är sammansatt av människor med olika 

yrkesbakgrund och funktioner såsom politiker, 

skolhälsoöverläk are, barnpsykiater, polis, socialtjänst, 

skolchef, förskolechef. Referensgruppen diskuterar BOiUs 
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verksamhetsinriktning, nätverk och utgör också en bas för 

samarbete och eventuella gemensamma strategier. 

Övrig samverkan kring barn som far illa 

BOiU har haft två möten med Familjerätten för ömsesidig 

information. 

Annie Norell Beach har haft flera möten med förskolechefer 

för att diskutera läget på förskolorna och ringa in 

samarbetsområden/be hov. 

Elisabeth Bakke har deltagit i ett familjesamråd på 

förfrågan från socialtjänsten i Stabby Backe. 

Barns närmiljö 

Områdesgruppen i Gamla Uppsala är en samverkan mellan 

föreningar och kommunen. Martin Price hjälpte dem att 

arrangera en medborgardialog med 100 deltagare i 

september 

Sedan 2003 arbetar Martin och Elisabeth Bakke med att 

underlätta för sociala initiativ i bostadsområdet Nyby Gård. 

Vi samarbetar med AP fastigheter, Hyresgästföreningen, 

skolan, kyrkan, fritidsgård och socialtjänst kring området. 

Vi har också direkta kontakter med föräldrar och ungdomar 

enskilt och i grupp. 

Under året har Elisabeth deltagit i ett flertal möten med 

hyresgästföreningen och en representant för Svenska 

kyrkan i Gamla Uppsala för att planera bl.a. start av en 

öppen förskola i Nyby Gård. 
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MEDIA 

UNT var som alltid närvarande både under Barnmötet och 

Barnhearingen och publicerade artiklar om dessa 

händelser. De kom också till vår invigning i oktober och 

publicerade en artikel om händelsen påföljande dag. 

Dessutom uppmärksammade de när Annie Norell Beach i 

november lämnade tjänsten som Barnombudsman. 

Elisabeth Bakke var med i Radio Uppland vid något tillfälle 

och Martin Price kommenterade en händelse i TV 4 

Uppland. 

Mötesplatsen har fått mycket uppmärksamhet i både UNT 

och kommunalt informationsmaterial. Emilia Frost har 

varit en stor tillgång för Mötesplatsen och 

Barnombudsmannen vad gäller uppmärksamhet. 

MARKNAD 

Webb 

BOiUs hemsida www.dinbarnombudsman.nu vänder sig 

främst till barn och unga, men även vuxna hittar 

information där. Under 2005 besöktes sidan vid 1400 

tillfällen (unika besök), dvs över 100 i månaden. Vi vet 

såklart inte hur många personer som besöker sidan , men 

kan anta att de huvudsakligen är olika. Under 2005 

försöker vi knyta barn till arbetet med innehållet. 

Mötesplatsen www.motesplatsen.net hade under 2004 

nästan 7000 unika besökare, dvs knappt 600 i månaden. 

Den vänder sig till målgrupperna dvs elever i år skurs 8 till 

årskurs 2 på gymnasiet samt lärare, politiker och 

tjänstemän. Nyhetsbrevet som går ut minst en gång i 

månaden har 300 prenumeranter. 
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Trycksaker 

Sponsorer 

BOiU gjorde tillsammans med Länsbarnombudsmannen ett 

plastkort "Barnkonventionen är ett verktyg att använda ... " 

som vi distribuerat till politiker och tjänstemän. 

Vi gjorde också tillsammans med Länsbarnombudsmannen 

och skolhälsoöverläkaren ett häfte: "Fakta för föräldrar i 

Uppsala - vad kan du göra om ditt barn är inblandat i 

mobbning eller annan kränkande behandling i skolan". Det 

ska via skolorna distribueras till föräldrar. 

AP Fastigheter är fortfarande vår huvudsponsor som bidrar 

med 50 000 kr om året. Vi fick också ett bidrag från Upsala 

Handelsförening för verksamheten. Arbetet med 

Företagsgruppen har legat lågt under hösten, främst på 

grund av att vi väntar på en ny chef. 

Utöver kontanta bidrag har vi fått stora donationer i form 

av böcker till vårt referensbibliotek, nedsatt pris för 

installation av telefon samt möbler från COOPs gamla 

huvudkontor. 

Här nedan presenteras samtliga som bidragit under 2004: 

AP Fastigheter, Upsala Handelsförening, Folkessons Råd & 

Revision, JCH AB, Länsförsäkringar Uppsala, Lindvalls 

Kaffe, DITI Diktafon & Teleservice, allians design, 

Irial/Yask AB, angel pc, COOP, P.A. Norstedt & Söner AB, 

Runa Förlag, Utbildningsbyrån - Västerås, Rädda Barnens 

Förlag, Ekelunds Förlag AB. 

Studiebesök 

BOiU har tagit emot ett studiebesök på förfrågan av 

myndigheten Barnombudsmannen. Besökarna var en grupp 
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från Afghanistans regering som arbetade med Mänskliga 

Rättigheter. 

Försäkringskassan (FK) har varit på studiebesök hos BOiU 

för att få kännedom om vår verksamhet. Efter detta 

studiebesök var Elisabeth Bakke hos FK och höll 

föreläsning om barnkonventionen. 

PERSONAL 

Personalsituationen under 2004 har varit följande: 

Utbildning 

Annie Norell Beach har under större delen av året arbetat 

som barnombudsman och verksamhetschef på 60%. Hon 

slutade dock sin anställning hos BOiU den 17 november 

2004. 

Elisabeth Bakke har arbetat 100% som handläggare men 

fr.o.m. den 18 november tillsattes hon som t.f. 

verksamhetschef i väntan på att en ny verksamhetschef 

tillsätts. 

Ann-Mari Forsberg har arbetat som handläggare på 70% 

och Martin Price likaledes på 100%. 

Susanna Lindqvist har arbetstr änat hos BOiU sedan maj 

2004. 

Personalen på BOiU har haft handledning med anledning 

av att verksamhetschefen, Annie Norell Beach, slutade i 

november 2004. Konsulten Anette Åkerlind träffade 

personalgruppen vid två tillfällen under hösten. 
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STATISTIK 

Samtal 

Under 2004 har vi fört statistik över de problemrelaterade 

samtalen, däremot inte över dem som handlar om 

förfrågningar, utbildningsinsatser och liknande. Förutom de 

i statistiken nämnda samtalen så pratar BOiU flera gånger 

i veckan med både barn, unga och vuxna som har åsikter 

eller förfrågningar om något som de vill, utan att det är 

problem. 

Hur många samtal fick vi? 

Det kom in 172 stycken som vi tyckte handlade om problem. 

Av dessa kom 39 från barn och ungdom. Förutom de 172 

kom det cirka 50 bussamtal. 

; .Ålder ....................... : .6-9 ................... .... ...... • .10-u ........ ... ........ .. .. i .13-15 ........ ................ ! .1.6-18 ......... ... .......... ;.totalt ..... .... .. ... ......... i 
lJ~gJ~.r ...... .. .... .... .: .-: .................................. : .3-. ........ ........ .................. : .3-. .................................. : .5-.................................. .LU ......... ....................... : 
!.Flickor ...... ............. i .3 .................................. i .7 ............ ....... ............... :. l.7 ............................... 1.1 ..................... .............. i .28 ............................... i 

Från vuxna kom det 133 samtal. 
• • • ••••••••••• ••• ••• • •• • ••• • •• • ••••• • ••••••• •• • •••••• • • • •• ••••••••• • •• • ••••••••••••• •• • •••••• • •u••••••••••••••••• •• •• •••• •••••••••••••• •• • •• ••••• • •• •• • •• • • •• ••••• • ••••• • • ••••••• • • 

i Privat : mamma i pappa ' övriga f totalt ! 
: : 60 : 3 1 : 3 I 1 122 1 

I p:~ores.sio·~·e1i1:: ::::::: ···•1· ~k·~1~· ·· · ··· ··· ······ ··· :::::::::::J :;o~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::r~~~igä·:::::::::::::::::::: · ···+ ~~iä"it"·············· ········•--···· ·1 

Vad handlar samtalen om? 

Problemart Antal inkomna samtal 
Från barn och unga Från vuxna 

förhållanden & sexualitet 2 
mobbning 4 4 
relation barn - barn 6 
sko la/lärare 2 36 
skilsmässa/ separation 1 l 
vårdnad / umgänge 25 
juridik & hänvisning 3 
Kom.förv. I handläggning 14 
misshandel 3 13 
sexuella övergrepp I ofredande l 5 
relati.on barn - förälder 8 17 
missbruk 2 l 
kontaktsamtal 7 
övriga problem 3 14 
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E-post 

BOiU har under året tagit emot problemrelaterad e-post, 

från barn och unga och även en del från vuxna. 

Bland barn och unga, mest flickor i tonåren, har det t.ex. 

handlat om förhållanden och sexualitet. Men det har också 

gällt svårare problematik som att man skär sig. Då har det 

följts upp av samtal hos BOiU. 

Bland vuxna handlade e-posten mest om vårdnad och 

umgänge men även om relation mellan barn och förälder 

och olika problem som barnen har i skolan. 

Dessutom har Mötesplatsen under året fortsatt att få 

många mail från ungdomar. De är ofta av karaktären "jag 

vill påverka" eller "hur kan jag göra för att ... " Sen 

tillkommer alla mail från ungdomar och vuxna som handlar 

om frågor som vi jobbar med i Mötesplatsen och planering 

inför möten. 

Besök hos BO 

Vi har under året tagit emot sju vuxna och sju barn/unga i 

sammanlagt nitton besök. 

Möten med barn och unga 

BO har under året mött sammanlagt c:a 6000 elever , mest 

på skolbesök, men även i andra sammanhang som t.ex. vid 

barnhearingen och barnmötet. 

I arbetet med Mötesplatsen har Martin Price träffat ca 1000 

ungdomar under 2004. 
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