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Barnombudsmannen i U ppsala 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.
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INLEDNING

Barnombudsmannen i U ppsala • en ideell förening (BOiU),
arbetar enligt avtal med Uppsala kommun.
Personalen har under året bestått av Elisabeth Bakke, verksamhetschef 100%, Ann-Mari Forsberg, handläggare 70%
samt Martin Price, handläggare 100%. Sedan 2004 har också Susanna Lindqvist arbetstränat på BOiU. Susanna har
organiserat och ansvarat för referensbiblioteket.
Året inleddes med beredskap för att ta emot samtal från
barn, unga och vuxna som drabbats av flodvågskatastrofen.
Tillsammans med LänsBO anmälde vi oss till kommunens
krisgrupp som en resurs att utnyttja. Inga samtal med anledning av detta kom dock. Elisabeth Bakke, som vid årets
börj a n var tf verksamhetschef, fick tjänstledigt fr o m
januari t o m 24 april för att anta ett uppdrag genom Rädda
Barnen allia nsen att arbeta för barn och deras familjer som
drabbats av flodvågen i Indonesien. Under Elisabeths tj ä nstledighet ställde Lä nsBO Gun Johansson upp och stöttade
personalen genom att hålla i ekonomi samt kontakter med
styrelsen. BO i Uppsala tackar varmt för detta. Personalen
tog på ett förtjänstfullt sätt ansvar för arbetsuppgifter som
behövde utföras och Martin tog ett särskilt ansvar tillsamma ns med ordförande Barbro Westrin och Lena Hellman för
det nystartade projektet med föräldracirklar.
Under hösten avgick ur styrelsen dels Barbro Westrin som
ordförande dels Jerry Ståhlberg, ledamot. Personalen vill
tacka för deras insats, särskilt Barbro som under sex å rs tid
lagt ner mycket tid, tanke och arbete för BO i Uppsala. Britt
Inger Pettersson klev in och tog på sig ordföra ndesk apet,
vilket vi uppskattat mycket.
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Nedan följer en redovisning av vår verksamhet under 2005
utifrån tidigare uppställda mål.
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) är sedan 1/1 2004 den
nämnd som förvaltar avtalet med BOiU. Dess kontaktpolitiker kallas rutinmässigt till styrelsemöten och deltar i
dessa när de har möjlighet.

MÅL 1
Öka kunskapen om barnkonventionen
Ombud för barnkonventionen
Under Elisabeth Bakkes tjänstledighet tog Martin Price
ansvar för kontakten med ombuden. Man valde att inte
kalla sig ombud längre då arbetssättet förändrats och de
inte utgjorde någon egentlig grupp. Under våren
förbereddes deltagande i kommunens "Mötesplats", en
utbildningsdag för lärare m.fl. (ej att sammanblanda med
BOiUs Mötesplats), som gick av stapeln 14 juni på ILU
(Institutionen för lärarutbildning, Uppsala Universitet).
Tanken var att presentera goda exempel på hur man på
olika arbetsplatser i kommunen arbetar med
barnkonventionen. 20 olika verksamheter presenterades!
Tyvärr var deltagandet lågt på detta seminarium och
samtalsgrupper, mycket beroende på att det låg sent på
eftermiddagen, att vädret var strålande och att ingen
närvarokontroll fanns för deltagarna på Mötesplatsdagen.

Politiker
Då ett antal nämndbesök gjordes under 2004 och det
skickats ut flera förfrågningar och erbjudande om utbildning /information från BOiU om barnkonventionen men
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inga ytterligare nämnder hört av sig angående detta har
inga nämndbesök gjorts under 2005. BUN har sagt att de
vill ha utbildning men har ej kunnat erbjuda tillfälle till
detta varför vi ej kunnat besöka dem.
BOiU har som ny målgrupp satsat på föräldrar, efter bidrag
från Allmänna Arvsfonden:

Föräldracirklar om barnkonventionen
Som en ny målgrupp har BOiU vänt sig till föräldrar. Dessa
har i många avseenden stått utanför vid olika riktade
informationssatsningar om barnkonventionen.
Efter beslut i september 2004 samt i november inkomna
medel från Allmänna Arvsfonden kunde vi starta upp
föräldracirklar våren 2005. Då Elisabeth Bakke var
tjänstledigt om 24 april blev starten inte lika intensiv som
var tänkt. Martin Price gick dock in och tog ett
administrativt ansvar stöttad av Lena Hellman och Barbro
Westrin i styrelsen, som tog på sig att följa projektet
närmare.
Ett samarbete hade inletts med Kenneth Ritzen,
religionshistoriker och som arbetade med integrationsfrågor
i kommunen under 2004, och det blev Kenneth som startade
upp de två första grupperna under våren. Elisabeth och
Kenneth hade inlett ett samarbete med Cederbladsskolan
2004. Deltagandet i gruppen från Cederbladsskolan blev
dock lågt, tre personer. Ett nytt försök med
Cederbladsskolan till hösten gav tyvärr ingen utdelning
varför samarbetet med dem ej fortsatt.
Den andra gruppen som startade under våren var på
Imanskolan, där 5-6 föräldrar har träffats. Denna grupp
fortsatte att träffas under hösten.
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I juni deltog Elisabe th på ett möte, anordnat av kommunen
med olika etniska föreningar i Uppsala, för att sprida
information om Föräldracirklarna. Detta ledde till en
kontakt med bl.a. Iranska föreningen och under hösten
startade en grupp med fyra föräldrar. Det visade sig dock
att alla dessa föräldrar hade vuxna barn och gruppen valde
att inte fortsätta.
Strax innan årsskiftet togs kontakt med Kristallens Öppna
förskola för att erbjuda och förbereda möjligheter för
gruppverksamhet i Gottsunda. Kenneth Ritzen, å sin sida,
tog kontakt med Somaliska föreningen för att få till stånd
en grupp genom dem. Kontakt togs även med Bilda
studieförbund för att undersöka samverkansmöjligheter och
för att sprida information.
Rapport skickades till Allmänna Arvsfonden i augusti, inga
nya pengar söktes dock. De uppmuntrade en fortsättning av
projektet och nästa rapport till dem ska lämnas in 1 juni
2006.

Övriga
Dag om barnkonventionen och entreprenörskap på
Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet

BO i Uppsala har under många år haft ett samarbete med
ILU där vi haft föreläsningar för studenter om
barnkonventionen. Dessa föreläsningar har ej varit
obligatoriska och därför dåligt besökta. Under 2005 fick vi
förfrågan från ILU om vi ville göra en heldag tillsamma ns
med Regionförbundet Näringsliv samt Drivhuset i Uppsala.
Detta resulterade i en heldag den 1 november, som besöktes
av drygt 240 studenter, där vi engagerade talare som bl a
Bodil Långberg, kanslichef på Allmä nna Barnhuset (f.d.
generalsekreterare för BRIS), forskare från SLU (Statens
Lantbruksuniversitet) som presenterade ett da taprogram

5

där barn involveras i samhällsplaneringen mm. Elisabeth
Bakke och Martin Price höll även själva i seminarier om
barnkonventione n respektive delaktighet i skola n.
Seminarierna var välbesökta. Att dagen blev lyckad har
resulterat i fortsatt samtal med ILU som är intresserade av
a tt göra en större Barnrättsdag under 2006.

Att se till efterlevnaden av barnkonventionen i Uppsala
Magisteruppsats med titeln Förutsättningar för att
implementera FN:s barnkonvention om barnets rättigheter
inom grundskolans område i Uppsala kommun"
färdigställdes under september och examinerades i
december. Elisabeth Bakke är författare. De politiker,
tjänstemän och elever som intervjuades har fått del av
uppsatsen och den kommer att ligga till grund för vidare
påverkansarbete och information till kommunen under
våren 2006.
BOiUs deltagande i olika referensgrupper och nätverk är en
viktig del av arbetet med att se till efterlevnaden av
barnkonventionen i Uppsala. (se under rubriken
"Samverkan")

Informera och föra samtal med elever vid skolbesök
I nför BOiUs årliga barnhearing i oktober besöktes sex
klasser ur skolår 2 i lika många 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 två fristående högstadieskolor för att
informera och föra en dialog med elever i skolår 7 om deras
rättigheter och skyldigheter. Samtidigt ges en kort
information om BOiU.
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Även kamratstödjarutbildningen, som Ann-Mari Forsberg
håller (se mer i nästa kapitel), innehåller information om
barnkonventionen.

Yrkesgrupper som har informerats om barnkonventionen
En ny strategi för att nå ut till fler yrkesverksamma inom
Uppsala kommun har varit att inbjuda personalgrupper att
utnyttja vår lokal (mötesrummet) under dagtid. Vid dessa
tillfällen har vi ofta haft möjlighet att informera om BOiU,
ibland lite mer ingående, och även kunnat länka aktuella
frågor till barnkonventionen. Under 2005 har vi särskilt
satsat på skolor och förskolor. I några fall har det även lett
vidare till besök på arbetsplatser. Elisabeth Bakke besökte
t .ex. Gottsundaskolan, alla åk 6, under en temadag samt
fick möjlighet att informera blivande barn- och
ungdomsassistenter om barnkonventionen.

Övrigt
Under året har BOiU svarat på en remissförfrågan
angående Uppsala kommuns skolplan.
Remisser ställda till Mötesplatsen har tagits upp där så att
ungdomar direkt har kunnat ge sina synpunkter.

MÅL 2
Motverka olika former av kränkande behandling
av barn och unga
Öppet för telefonsamtal vardagar klockan 9.00 - 17.00.
Barnombudsmannen i Uppsala tar emot telefon samtal och
besök vardagar mellan klockan 9.00-17.00. Alla är
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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.
Noteras att samtalen under 2005 i två fall handlat om barn
som förlorat en förälder, den förälder som varit barnet (i
båda fallen) mest närstående. I båda fallen drev, enligt
anhöriga som hört av sig till BOiU, socialtjänsten en
placering hos den andra föräldern. Problematiken i detta
uppstod då, i båda fallen, den kvarlevande föräldern hade
vårdnad men i olika gr ad hade egna sociala svårigheter och
haft lite kontakt med barnen. I det ena fallet bodde
föräldern på a nnan ort. Båda barnen uttryckte rädsla och i
ena fallet stark ovilja mot att flytta. I båda fallen fanns det
relativt starkt positivt nätverk med släkt runt barnen.
Utifrån den insyn BOiU fick, som naturligt är begränsad, är
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vår uppfattning att här kom lagperspektivet att stå emot
barnperspektivet.
Noteras att ett samtal rörande tonårings rätt till stöd från
förälder efter att ha insjuknat i diabetes ledde vidare till ett
brev fr ån BOiU tillsamma ns med LänsBO ställt till
Försäkringskassans nämnd. BOiU lyfte också frågan till
nationell nivå genom myndigheten BO (statliga
barnombudsmannen).
Flera samtal har handlat om svårigheter mellan skola, barn
och föräldrar och ett av dem ledde vidare till att personal
från BOiU stöttade föräldrar i ett besök hos en rektor.
Besöket ledde till samförstånd mellan föräldrar och skola.
Oftast stöttar vi dock föräldrar att själva möta skolan.
Mottagning för besök hos BO.

Barn, unga och vuxna har också möjlighet att komma på
besök hos BOiU för råd och stöd.
Vi ha r under å ret tagit emot flera besök, både av vuxna och
barn och unga. (se mer under "Statistik")

Information och föreläsningar för barn och vuxna i skolor.
Martin Price inbjöds som seminarieledare på en temadag
om "Sex och samlevnad" på Internationella Gymnasiet.
BOiU har haft kontakt med och äve n besökt Bälinge
fritidsgård. Området h ar under året haft fler a fall av
rasistiska bråk, förstörelse och fall av misshandel.
Ann-Mari Forsberg h ar vid tre tillfällen, i både grundskola
och gymnasium, föreläst om värdegrund och
mobbningsarbete för elever på alla stadier.
Ann-Mari informerade "Amorgruppen" (lärare och övrig
personal i skola ns a ntimobbningsteam) i Vänge skola om
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värdegrund och kamratstödjararbete. När Vänge
rektorsområdesgrupp hade sitt möte i BOiUs lokaler
ombads hon också att komma in och prata om
värdegrundsarbete.

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 ka n förekomma i skolan.
Drygt 100 elever i åtta skolor och på olika stadier har under
2005 fått ka mratstödjarutbildning av Ann-Mari Forsberg.
Under slutet av året bjöds en skola in till BOiUs lokal för
att få sin utbildning här . En bra ide som vi ska tänka på att
upprepa, så att fler barn och unga vet var vi finns.

MÅL3
Öka barns och ungas möjlighet till delaktighet
och inflytande
Elevinflytande
Frågan om kursutvärderingar på gymnasiet återuppväcktes
av Mötesplatsen och BOiU och under 2005 gjordes form och
innehåll delvis om och kursutvärderingar etabler ades på
Uppsalas gymnasieskolor.
"Hur e läget" är en form av klassbesök som Martin Price
gjort sedan 2000. Under året har ett tiotal sådana
klassbesök gjorts. Utöver de tta har Ma rtin tillsamma ns
med UAN (Utbildnings- arbetsmarknadsnä mnden), som bad
om hjälp att komma ut i skolor, besökt tolv klasser under
höstter mine n.
10

Även Demokratiutskottet bad om hjälp med att nå elever i
frågan om "främlingsfientlighet och rasism". I detta syfte
medverkade de som medarrangörer på Åsiktsmässan (se
mer under "Mötesplatsen"). Som ett led i att nå ut till elever
i denna fråga gjorde Martin tio klassbesök tillsammans med
olika ledamöter i utskottet.
Martin Price har hållit föredrag om elevinflytande i skolan
för lärare som går fortbildning om Mänskliga rättigheter på
ILU (5 p. distansutbildning).
Även kommunens blivande rektorer anlitade Martin som
föreläsare om elevinflytande.

Samråd i BoiUs arrangemang
Samarbetet med Stadsbyggnadskontoret, vad gäller samråd
med unga, har fortsatt fast i mindre omfattning under 2005.
Tillsammans med tjänstemän har några skolor besökts
under året.

Barnhearing - möte mellan barn och politiker.
BOiU har under de sju senaste åren anordnat en
barnhearing. Höstens barnhearing handlade om barnrätt
och elevers rätt till delaktighet och inflytande. 24 elever ur
skolår 2 från sex 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 "ege n"
politiker under november till mars 2006. I april 2006 bjuder
BOiU in till ett barnmöte. Klassmötenas resulta t redovisas
och frågorna återkopplas sedan till BUNs uppdragsplan.

II

Barnmöte

I år genomfördes barnmötet, som är en uppföljning av
fjolårets barnhearing, den 16 maj. Då träffades
elevrepresentanter och fadderpolitiker återigen i Stadshuset
för att redovisa resultatet av klassmötena. Anledningen till
att vi genomför barnmötet på våren och inte på den
Internationella Barndagen, som tidigare, är dels att BUN
ska hinna få frågorna i tid för sin planering och dels att det
ska ligga inom samma läsår för de deltagande klasserna.
För att BOiU ska kunna utveckla barnhearing och
barnmöte lämnar vi numera utvärderingsenkäter till både
politiker och elever. Eleverna har nästan mangra nt skickat
tillbaks sina och det blev ett positivt utslag för våra
arrangemang.

Mötesplatsen - för ungdomar och politiker.
Sex Mötesplatser har arrangerats under året med många
hundra besökare. Det har svängt mellan att va1·a för få
vuxna till att vara för få unga och tillbaka. Vi hoppas på
större kontinuitet 2006. Utifrån Emilia Frosts rapport (se
mer under "Övriga projekt .. ."), som delvis inneh öll en
utvärdering av ungas deltagande på Mötesplatsen,
formulerades en strategi som innebär att vi samverkar
närmare med ett tiotal samhällskunskapslärare. Detta för
att få fler unga till Mötesplatsen samt att få dem att komma
fler gånger.
I februari efterträddes Emilia Frost av David Berglund som
Proffsnisse (fram till och med januari 2006).
Även i år hölls en Åsiktsmässa som lockade c:a 500 eleve r
frå n skolår 7 till gymnasiets årskurs 2. Närmare 25
utställare var på plats .
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Martin Price och David Berglund från Mötesplatsen var i
Borlänge på nationell träff för ungdomsråd. De höll ett
seminarium och deltog i möten för vuxna samordnare.
Myndigheten BO har intervjuat Proffsnissen David, UAK
(kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad) och Martin
Price angående Mötesplatsen. BO kommer att
sammanställa en bok om goda exempel på delaktighet för
ungdomar. Rapport från den intervjun ska då ingå.
BUN ger fritidsverksamheter för unga i uppdrag att
anordna lokala Mötesplatser. Mötesplatsen hjälper till att
genomföra dem. Vi har under 2005 bl.a. haft fortsatt
samarbete med Fyrisgården angående dialogmöten för barn
och unga med funktionshinder. Dessa möten har varit
mycket uppskattade av både ungdomar och politiker.

Word
Projektet WORD är förverkligandet av den ide som Martin
Price länge burit på. Alltså att starta en ungdomstidning ,
skriven av unga för unga. Under våren gjorde en grupp
årskurs 3-elever på GUC (Grafiskt Utbildningcenter) sju
veckors praktik hos BOiU. En arbetsledare anställdes och
tidningen WORD producerades. Sju kommunala
verksamheter betalade för artikelannonser och detta
finansierade hela projektet. De var i efterhand nöjda med
samarbetet och de vill alla vara med i framtiden. Hemsidan
www.word-uppsala.se lanserade samtidigt med tidningen
och via den inkom få men positiva läsarreaktioner.
Projektet avslutades under året men med målsättningen att
samverkan med Uppsala kommun och de verksamheter som
varit involverade som "annonsörer" i tidningen ska fortsätta
under 2006.
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Övriga projekt och grupper för delaktighet
Emilia Frost var under våren anställd 20% för att utreda
och skriva rapport om ungas syn på sitt inflytande i
Up psala kommun. Den kommer att föranleda ett större
seminarium våre n 2006, tillsammans med
Demokratigruppen.
BOiU tog emot ett besök från Ungdomsstyrelsen, då
presenterades bl.a. Emilias nätverk för ungdomssamordnare i Sverige samt hennes undersökning (se ovan).
Martin P rice var r ådgivare för BUNs och UANs satsning på
"politikerchat" med ungdomar som startade hösten 2005.
Demokratigruppen (KLK, KS, UAK, BOiU, MP)* har
fortsatt sina möten under året och planerar en fortsättning
under 2006. I december hölls ett större möte, där
Gnista.Org. var inbjudna, om utvecklingen för ungas
inflytande i Uppsala. Gnista.Org. består av unga vuxna som
varit engagerade i SVEA (organisation för Sveriges elevråd)
och som vill fortsätta att driva dessa frågor.
BOiU har haft möten och planering med Upplands
Lokaltrafik om former för en "klubb" för unga
bussresenärer. Har även besökt klasser tillsammans med
dem.
Martin Price höll föredrag om delaktighet för länets
drogförebyggare. Ledde även en utbildningseftermiddag i
samma ämne fö r hela kollegiet på Liljeforsskolan .
* KLK=komm unledningskontoret, KS=komm unstyrelsen,
UAK=kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad,
MP=Mötesplatsen
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SAMVERKAN
Grupper
BOiU har under åre t ingått i följande grupper:
•

Stora barn- och ungdomskulturgruppen.

•

Två referensgrupper på Trappan. Tra ppan har
gruppverksamhet för barn som växer upp i våldets
närhet, för barn till föräldrar som är missbrukare och för
barn till psykiskt sj uka föräldrar.

•

Paraplygruppen, en samverkansgrupp i länet för arbete
med sexuella övergrepp och fysisk barnmisshandel.

•

BUPs nätverk för anhörigföreningar.

Övrig samverkan
Sedan många år arrangerar Martin Price och en grupp
lärare vid universitetet en studiedag för sjuksköterskor,
psykologer, läka re och socionomer i "Samverkan kring barn
som far illa". Den är uppskattad av både studenter och
universitetet centralt och hölls även hösten 2005. Nu h ar
även Patientombudsmannen kommit in som partner.
BOiU har hjälpt nystartade U ppsala Tjejjour till lokal och
telefon på Grand. Det är två tjejer som är aktiva. Tjejjouren
bildade under hösten en förening med styrelse och stadgar .
De satsar på att ha jour e n kväll i veckan.
\

BOiUs referensgrupp har träffats fem gånger under året
Referensgruppen ä r samma nsatt av människor med olika
yrkesbakgrund och funktioner såsom politiker,
skolhälsoöverläkare, barnpsykia ter, polis, socialtj ä nst,
skolchef, förskolechef. Referensgruppen diskuterar BOiUs
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verksamhetsinriktning, nätverk och utgör också en bas för
samarbete och eventuella gemensamma strategier .
Katedralskolans föräldraförening hade temakväll om
"Ungdomskultur". Martin Price deltog som föredragshållare
samt satt med i panele n.
Mansmottagningen tillfrågade BOiU om synp unkter
angående projekt för "våldsamma fäder" och vi har bistått
med detta under året.
Martin Price har medverkade som processledare vid
Gottsundas områdesgrupps utbildningsdag.
Under året har BOiU samverkat med ILU i två olika projekt
(se under r ubriken "Mål 1, Övriga" samt "Mål 3,
Elevinflytande").

Barns närmiljö
Sedan 2003 har BOiU samarbetat med AP-fastigheter m.fl.
för att underlätta för sociala initiativ i bostadsområdet
Nyby Gård. Under året har Svenska Kyrkan kunna t starta
Öppen förskola och för detta ändamål fått använda
Hyresgästföre ningens lokal. Vi har under året träffat APfastigheter och sam talat kring fortsatt samarbete.
BOiU deltog med informationsbord på "Länsförsäkringars
dag", då vi bl. a. lä t barn och föräldrar ange, via enkäter och
kartor, trygga/roliga respektive otrygga/farliga ställen i
barns närmiljö (se mer under " Marknadsföring").

MEDIA
UNT var som alltid närvarande både under Barnmötet och
Barnhearingen och publicerade artiklar om dessa
händelser .
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Ann-Mari Forsberg var med i ett program om mobbning som
Radio Uppland sände.
Mötesplatsen har fått mycket uppmärksamhet i både UNT
och kommunalt informationsmaterial.
Emilia Frosts rapport omnämndes i UNT, Uppsalatidningen
och i ett inslag på TV4 Uppland.
Elisabeth Bakke blev intervjuad i Radio Uppland angående
nystartad finsk förskola.
BOiU omnämndes i december i UNT samt med faktaruta i
Uppsalatidningen i samband med intervju med Elisabeth
Bakke om hennes uppdrag för Rädda Barnen i Indonesien.

MARKNADSFÖRING
Vid personalens planerings möte under hösten blev det tydligt att
BO i Uppsala behöver göra en ny informationssatsning då material
börjar dels ta slut, dels bli gammalt. Ingen egentlig tid eller
utrymme finns för att arbeta med detta i nuvarande tjänster bl.a.
då vi dragit ner på personalen i samband med att Annie Norell
Beach slutade som chef, d.v.s. en neddragning på 60%. Då det
finns ett ackumulerat budgetöverskott har vi tittat på
möjligheterna att tillsätta en projekttjänst på 50% under 2006. Ett
förslag att anställa Susanna Lindqvist, som arbetstränat hos
BOiU under nästan två års tid och som dels kan verksamheten
dels har viss kunskap och utbildning inom information och
trycksaker, förbereddes. I december lades därför detta fram som
ett förslag till styrelsen. Styrelsen gav Elisabeth Bakke i uppdrag
att närmare utreda möjligheterna till eve ntuellt bidrag från AF
samt göra en mer detaljerad arbetsbeskrivning för en sådan tjänst.
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Webb
Anja Dahlin Price gjorde under våren en inventering och
plan för den nya webb som BOiU lanserar under våren
2006. Casper Cohen, teckenl, anlitades under höste n för att
konstruera hemsidan och att sedan även vara teknisk
"back-up".
Den nya webben kommer att innehålla en barndel, som ska
skrivas och utformas av barn. En klass i taget ska (med
bilder, dagbok och annan information om klassen) under tre
till fyra veckor "husera" på webben. På så sätt hoppas vi på
att få fler hemsidebesökare ur vår målgrupp för den sidan
(9-13 år).

Trycksaker
En lokalfolder (se mer under "Övrigt") framställdes under
våren. Anja Dahlin Price gjorde planen och Camilla Reineck
producerade foldern.

Sponsorer
Under året har kontakten med sponsorerna legat nere.

Studiebesök
Följande studiebesök har BOiU tagit emot under året :
Janet Poppendieck, amerikansk sociologiprofessor har
besökt BO i Uppsala och intervjuat Elisabeth om
skolma tsfrågor.
En filippinsk delegation har tillsammans med representant
från myndigheten BO i Stockholm besökt oss och var
mycket intresserade av det praktiska arbete vi genomför. Vi
berättade bland annat om vårt arbete med barn i skolor
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samt delaktighetsarbetet genom Mötesplatsen och
Barnhearingen.
Studenter från hälsovetarlinjen har intervjuat Elisabeth
Bakke om BO i Uppsala.
En morfar och hans två barnbarn besökte BO i Uppsala
under sommarlovet för att morfadern ville visa barnen BO.
Uppskattat besök från alla håll.

Länsförsäkringars dag
För att fira att de fyllde 160 år anordnade Länsförsäkringar den
17 september en mässa som fick ca 7000 besökare. BOiU
medverkade där med ett bok- och informationsbord samt en
mindre utställning. Både vuxna och barn fick även fylla i enkäter
om trygga respektive otrygga platser för barn och ungdomar
utomhus utarbetade i samarbete med LänsBO. Många svarade på
enkäterna, svaren sammanställdes statistiskt och skickades sedan
ut till sammanlagt elva instanser som har inflytande över
stadsrummet. En sammanfattning av svaren direkt riktad till barn
lades ut på hemsidan.
Vi hade även från Stadsbyggnadskontoret fått flygfoton över e n
mängd bostadsområden i kommunen. P å dessa märkte besöka rna
ut trygga/bra respektive otrygga/farliga områden eller gator för
barn och unga. Kartorna, samt en mindre bearbetning av dem,
återlämnades till Stadsbyggnadskontoret med e n önsk a n om att de
skulle föra informationen vidare.

Våra aktiviteter under denna dag var uppskattade och många fami ljer
uppehöll sig vid vår monter. Dessutom berättade Elisabeth Bakke från
scenen om BOiUs verksamhet.

Lokalen
BOiU flyttade, under våren 2004, en trappa upp till mycket
fina lokaler. Då vi är centralt belägna och dessutom har så
fina lokaler så tänkte vi att det skulle vara trevligt a tt
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kunna låna ut grupprummet. Vi tar gärna emot
personalgrupper som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.
Även elever är välkomna att utnyttja våra lokaler för
exempelvis grupparbeten. På detta sätt får dels vi
värdefulla kontakter och dels får a ndra vetskap om oss och
var vi finns. Under våren framställde vi e n folder (se under
"Trycksaker" ovan) som vi skickade ut till alla skolor och
förskolor i Uppsala. Vi har även spridit den bland andrn
yrkesgrupper som vi har kontakt med. Under hösten tog vi
emot ett tjugotal bokningar och det blev många fina möten
(se mer om lokalen under "Mål 1, yrkesgrupper som
har ..... .").

PERSONAL
Personalsituationen under 200 5 har varit följande:
Elisabeth Bakke, t.f. verksamhetschef fram till 050630, var
tjänstledig 050110 till 050424 p.g.a. biståndsarbete i
Indonesie n. Från och med 050701 har hon varit anställd
som verksamhe tschef.
Ann-Mari Forsberg har arbetat som ha ndläggare på 70%
och Martin Price likaledes på 100%.
Susanna Lindqvis t började arbetsträna hos BOiU i maj
2004. Detta har hon fortsatt med under hela 2005.
David Berjlund var under våren projektanställd på 50% som
arbetsledare för Words redaktion (se mer nedan under
"Word").
Anja Dahlin Price arbetade hos BOiU under mars månad
för planering av dels vår lokalbroschyr och dels vår nya
webb.
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Emilia Frost var projektanställd på 20% under våren för att
utreda och skriva rappor t om ungas syn på sitt inflytande i
Uppsala kommun.
Proffsnisse - läs om denna projektanställning i avsnittet om
Mötesplatsen.

Fortbildning och konferenser
Martin Price deltog i Rektorsutbildningens
Rekryteringsutbildning för sk olledare 2005.
Ann-Mari Forsberg deltog i en konferens, a nordnad av
Länsstyrelsen, om "Hedersrelaterat våld".
Ann-Mari deltog även i en konferens - "Forskning pågår - en
mötesplats mellan forskare och praktiker", med fokus på
barns och ungas möjligheter till integration i samhället.
Elisabeth Bakke deltog i tre dagars utbildning om
a rbetsrätt och chefs- och ledarskap. Det var en mycket
uppskattad utbildning.
Martin Price deltog i en nationell ungdomskonsulentträff i
Haninge.

STATISTIK
Samtal
Under 2005 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 gånge r
i veckan med både barn, unga och vuxna som har åsikter
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eller förfrågningar om något som de vill, utan att det är
problem.
Under jul- och nyårshelgen -04/-05 hade BOiU telefo nj our
under de dagar kontoret höll stängt. Detta p.g.a .
flodvågs katastrofen i Sydostasien. Inga samtal kom dock in.

Hur många samtal fick vi?
Det kom in 93 stycken som vi tyckte handlade om problem .
Av dessa kom 37 från barn och ungdom. Förutom de 93 kom
det cirka 50 bussamtal. Vi noterar en markant nedgång från
tidigare vad gäller dessa samtal, framför allt från vuxna.
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Vad handlar samtalen om?
Problemart

Anta l in komna samtal
Från barn och unga
Från vuxna
I

fö rhållanden & sexualitet
mobbnin g
re lation barn - barn
sko la/ lärare
skilsmässa/ se pa ratio n
vårdnad / umgänge
juridik & hänv isn ing
Kom.förv. I handläe:rming
misshandel
sexuella övergrepp / ofredande
relatio n barn - förä lder
111 issbruk
kontaktsamta l
öv riga problem
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5
5
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7
l
13
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9
.,
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I
6
2
5
7
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E-post
Vi har under året mottagit och besvarat tre
problemrelaterade mail från barn och unga.
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 ... "

Besök hos BO
Vi h ar under året tagit emot 7 vuxna, föräldrar,
fosterföräldrar och morföräldrar, i sammanlagt 6 besök. 3
barn och unga h ar vi också tagit emot, i totalt 2 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 2005.

\
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