Inledning
Under året som gått har Barnombudsmannen arbetat för att tydliggöra vårt
syfte, arbeta mer strukturerat och fördjupa oss i de områden vi har god
kännedom om. Vi har blivit bättre på och mer noggranna med att redovisa
statistik, samtidigt som vi lägger större vikt vid kvalitet framför kvantitet.
Vi har tillsammans med Barnahus i Uppsala utarbetat ett utbildningskoncept.
Det syftar till barns rätt att vara trygga och inte fara illa och vänder sig till
personal som arbetar med barn och unga. Konceptet ger de vuxna verktyg att
se och lyssna till barn som har det svårt och ger dem kunskap om hur de går
tillväga för att kunna göra något åt problemen.
Vi har omarbetat och utvecklat våra delaktighetsprojekt för att nå ut till så
många barn och unga som möjligt. Vi vill ge alla möjlighet att komma till tals!
Ett viktigt arbete mot mobbning och kränkningar görs just nu ute på landets
alla skolor, detta på grund av den nya likabehandlingsplan som kom 2006.
Vi vill vara ett bollplank och en metodutvecklare åt skolpersonal även på
detta område.
Att som barnombudsman synas och höras i Uppsala är viktigt för oss. Både
barn och vuxna bör få kännedom om att vi finns och vad vi arbetar med.
Därför försöker vi ständigt få ut information genom de kanaler som finns.
Dessutom är det viktigt att skapa opinion kring viktiga barnrättsfrågor.
Vi har funnits i Uppsala i 20 år 2008; massor av arbete har gjorts av oss och av
andra organisationer vad gäller barnrättsfrågor men mycket finns fortfarande
kvar att göra. Därför ser vi fram emot ännu ett verksamhetsår.
Uppsala den 18 mars 2008
Ida Bylund Lindman
verksamhetschef
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Allmänt

Visioner/verksamhetsidé
BOiU arbetar för

á Att barn, unga och vuxna i Uppsala kommun ska lära känna
barnkonventionen och kunna använda den

á Att barn och unga ska inbjudas att vara aktörer i kommunala och politiska
processer och i allt som rör deras vardag. Deras åsikter ska tas på allvar

á Att Uppsala ska vara ett samhälle där inget barn diskrimineras
och där alla barn känner sig respekterade

á Att inget barn på grund av bristande samverkan ska ”falla mellan
stolarna” eller utsättas för onödig byråkrati

á Att alla som arbetar med eller för barn och unga ska kunna samverka
för barnets bästa samt utbyta erfarenheter och kunskap

á Att barn och unga ska veta att de har rätt till råd och stöd om de far illa
eller mår dåligt.

Målgrupper
BOiU ska som Uppsalas lokala barn- och ungdomsombud stå i nära kontakt
med barn, unga, föräldrar samt med personal och tjänstemän inom
verksamheter som berör eller möter barn. Beslutsfattare och politiker i
lokalsamhället är också en viktig mål- och samarbetsgrupp.
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Organisation
BOiU är en ideell förening som lyder under en styrelse sammansatt av
personer från olika sektorer inom kommunal verksamhet och
Landstingsverksamhet. Ledamöterna är dock personligt valda och presenterar
inte sina verksamheter. Årsmötet utser ledamöterna som väljs för ett eller två
år i taget. Föreningen arbetar enligt avtal med Uppsala kommun.
2007 sade BOiU upp de tidigare sponsoravtalen och sponsrades endast av
Casper Cohen.
BOiU har lokaler centralt i Uppsala, Kungsgatan 47A. Närheten till Stadshuset, många verksamheter och goda kommunikationer underlättar arbetet.

Dokumentation och uppföljning
Uppföljning och dokumentation av verksamheten görs via
o

Årlig verksamhetsrapport i form av årsberättelse

o

Årsmötet, vilket ger riktlinjer, följer upp och godkänner

o

Skriftliga och muntliga rapporter till styrelsen. Denna sammanträder
ca 10 ggr/år

o

Regelbunden budgetuppföljning

o

Regelbundna personalmöten

o

Utvecklingssamtal med personalen

o

Resultat av barnhearing, barnmöte och Hur är lägetbesök förs vidare i
skriftlig form till BUN och UAN, samt till de politiker och tjänstemän som
specifikt berörts av frågorna.

o

Mötesplatsens resultat dokumenteras bl. a. i form av nyhetsbrev och
rapporter från Mötesnissarna.

o

BO i Uppsala har även speciella ”kontaktpolitiker” från BUN med vilka
samtal om verksamheten förs regelbundet.
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Personal 2007
Fast anställda
Ida Bylund, verksamhetschef och barnombudsman

100 %

Martin Price, handläggare *

100 %

Ann-Mari Forsberg, handläggare

70 %

*Martin Price var föräldraledig under tiden 071001-071231 och ersattes då
av Anna-Karin Heedh
Projektanställda
Susanna Lindqvist, informatör

50 %

Mårten Markne, redaktör för tidningen Word

75 %

Olof Henriet, ”proffsnisse” på Mötesplatsen 070821-071231 20 %
Timanställda
Ida Jansson, ”proffsnisse” på Mötesplatsen
Lokalvårdare

Kompetens
De fast anställda besitter tillsammans en gedigen kunskap om
barnkonventionen, Uppsala kommun (dess organisation och verksamheter),
sociologi, pedagogik, socialt arbete, statskunskap och inte minst om barn och
unga. Fördjupad kunskap finns även i genusfrågor samt i våldsproblematik.

Bemanning
BOiU strävar efter att ha kontoret öppet 9-17 varje vardag.

Historia
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1985 startade en jourtelefon för barn och unga i Uppsala. Jourtelefonen var
öppen två kvällar i veckan och bemannades av ideellt arbetande personer.
1988 fick denna verksamhet, som då bildade en förening med stadgar och
styrelse, i uppdrag av kommunen att starta en barnombudsmannaverksamhet.
Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli betydligt mera
övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen är däremot fortfarande
en viktig, om än mindre, del av verksamheten.

Verksamheten
Barnkonventionen och några av dess principer utgör grunden för
verksamheten som strukturellt kan delas in i fyra huvudområden:
1. Barns rätt
2. Barns delaktighet
3. Icke-diskriminering
4. Att verka för samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och verksamheter. Detta för att sprida kunskap och insikt i ovanstående frågor (1-3)
och olika arbetssätt samt för att förhindra att barn ”faller mellan stolarna”.

1. Barns rätt
Vision:
Att barn, unga och vuxna i Uppsala kommun ska lära känna
barnkonventionen och kunna använda den
BOiU verkar genom
1.1 Att bl. a. via jourtelefonen ge råd och information till barn, unga och vuxna och
vid behov slussa dem vidare.
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2007
BOiU har varit flitigt anlitad under året. Ca 180 samtal har inkommit och 90
mejl har besvarats. I samband med råd- och stödverksamheten har BOiU även
tagit emot 20 besök av barn och unga, besökt skolor, haft kontakt med
föräldrar, skolpersonal, socialtjänst och BUP i olika ärenden.
Karaktären på samtalen
Vilka är de vanligaste anledningarna att man tar kontakt? Något av det
vanligaste barn och unga tar upp är mobbning, ensamhet, grupptryck, dålig
självbild/självkänsla, självskadebeteenden (såsom anorexi eller att de skär sig),
problem hemma och utsatthet på Internet. När vi har samtal ute på skolor
framkommer tydligt att mobbning är ett stort problem för många unga. Ett av
de främsta skälen till kontakt med oss är att barnet inte vill vända sig till
skolans kurator på grund av bristande förtroende eller rädsla för att
kännedom om besöken ska sprida sig till klasskompisar.
Vuxna som ringer vill prata om barnens situation vid en separation eller om
oro över att deras barn far illa i skolan eller på annan plats. Andra frågor
handlar om huruvida man ska anmäla till socialtjänsten eller ej, om hur det
går till osv.
2007
Mejlen och samtalen till BOiU under 2007 har haft samma teman som
tidigare. En viss ökning av antalet unga flickor med självdestruktiva
beteenden har noterats och även en ökning av samtal som handlar om
misshandel och sexuella övergrepp. Detta kan ha ett samband med att vi har
varit ute mycket och pratat om just dessa frågor.
Många av de samtal vi för med barn och unga sker direkt ute på skolor,
fritidsgårdar eller i annan verksamhet vi besöker. Vi prioriterar att ta oss tid
för spontana samtal eftersom många känslor och funderingar kan komma upp
under våra föreläsningar, och vårt jobb består mycket i att finnas där och
lyssna samt fungera som en sluss till vidare insatser.
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Många av de barn och unga som vi möter vittnar om att vuxna inte har sett
dem och/eller inte har lyssnat då de bett om hjälp. På grund av detta har
BOiU inlett ett omfattande arbete som riktar sig till vuxna som arbetar med
barn. Läs mer under punkt 4.2.
BOiUs samtalspolicy i korthet:
o

I alla samtal är utgångspunkten barnets perspektiv och rättigheter.
Det innebär t. ex. att vi i samtal med föräldrar fokuserar på just
deras föräldraskap.

o

Vi informerar sakligt om rättigheter och skyldigheter utifrån
barnkonventionen, lyssnar och ger stöd.

o

Barn och unga som kontaktar oss har alltid själva kontrollen. Vi vidtar
inga åtgärder såvida vi inte har fått i uppdrag av barnet att göra det.

o

Vi bedriver inte terapi eller annan behandling utan erbjuder just råd och
stöd. Vid behov hänvisar vi till andra instanser och erbjuder oss att följa
med vid första besöket.

o

Alla som vänder sig till oss har möjlighet att vara anonyma.

Om BOiU och anmälningsplikten:
o

De som arbetar i BOiU omfattas inte av någon juridiskt bindande
tystnadsplikt men väl av ett tystnadslöfte som har karaktären av ett
moraliskt åtagande.

o

Som ideell förening står vi utanför anmälningsplikten (skall anmäla)
men som medborgare har vi ett stort ansvar (bör anmäla). I
förekommande fall ska vi främst ge stöd åt tanken på anmälan/kontakt
med socialtjänsten/polisen och erbjuda oss att i överenskommelse med
barnet göra det.

1.2 Att erbjuda information om barnkonventionens intentioner och att föra
dialog med dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och unga
eller som beslutar om frågor som berör dem (t.ex. de kommunala
nämnderna).
2007

-7-

Det har nu gått 17 år sedan barnkonventionen ratificerades av Sverige. BOiU
som i början utbildade mycket i denna har med åren funnit att behovet av
utbildning i själva barnkonventionen har minskat hos ansvariga vuxna.
Däremot är frågan hur man implementerar den alltid aktuell, och det är denna
fråga BOiU numer ägnar större delen av sin tid åt.
BOiU har tagit emot ett studiebesök från Vitryssland i sina lokaler och
berättat bl. a om ungdomars inflytande i och utanför skolan i Sverige.
Vi har även tagit emot studiebesök från fritidspersonal i Nåntunaskolan, God
Livsmiljö (ett nätverk för ideella föreningar i Uppsala), en grupp från
Palestina och en grupp från Frankrike.
Minnamottagningens grupp för ensamstående mammor har blivit informerade
om BOiUs verksamhet.
Föreläsning om barnrätt har hållits i Lyckebokyrkan och för Rotaract.
BOiU har föreläst för lärare i Hummelstaskolan om
elevinflytande/elevdemokrati och för Rädda Barnens skolombud om barn
och delaktighet.
Föreläsningar om barn och våld har hållits för socialarbetare och politiker från
S:t Petersburg, för Kvinnojourens studiecirkel, på Kvinnojourens 25årsjubiléum och som en av Kvinnojourens lunchföreläsningar. Se även 4.2.
BOiU har informerat om sin verksamhet under en uppdragsstrategträff på
kontoret för barn, unga och arbetsmarknad.
Också genom det omfattande samverkansarbetet (se punkt 4) har BOiU fört ut
kunskap om konventionens intentioner.
1.3 Att i samarbete med Institutionen för utbildning, kultur och medier (EDU)
utbilda lärarstudenter i barnkonventionen och även visa på hur den praktiskt
kan tillämpas.
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Arbetssätt:
En gång per år arrangerar BOiU tillsammans med Institutionen för
utbildning, kultur och medier (EDU, f.d. ILU) en dag med tema Barnrätt,
vanligtvis förlagd på FN-dagen den 24 oktober. Föredragshållare bjuds in och
workshops ges. BOiU medverkar även aktivt. Närvaro för studenterna är
frivillig men stort intresse brukar finnas.
Barnrättsdagen 2007
2007 års Barnrättsdag var ett samverkansprojekt mellan EDU, Uppsala
kommun, Rädda Barnen och BOiU. Tema för dagen var Barn som upplever
våld i hemmet – vad har skolan för ansvar? Lärarstudenter, men även lärare
och förskolelärare bjöds in. Föreläsare var BOiU och representanter från
Barnahus och Trappan.
1.4 Att via information till allmänheten och mobilisering av flera aktörer
medverka till opinionsbildning i frågor som rör barns bästa.
Arbetssätt:
BOiU strävar efter att regelbundet uppmärksammas i massmedia på olika
sätt, i form av t. ex. artiklar eller debattinlägg (se 1.7).
2007 tillkom möjligheten att bilda opinion i olika frågor genom att ta upp dem
i det regelbundet utkommande nyhetsbrevet (1.7).
2007 deltog BOiU även i en skoldebatt på Ungdomens Hus.
Via de olika samverkansgrupperna BOiU ingår finns också möjligheter att
driva opinion (se 4. Samverkan).
BOiU har ett mindre referensbibliotek med litteratur som bl. a. rör
barnkonventionen. BOiU kan tipsa om aktuell litteratur vilket görs ofta vid
skolbesök, evenemang och via telefon.

-9-

1.5 Att via möjligheten att vara anonym när man ringer BOiU erbjuda ett
alternativ till hjälpsökande hos myndigheter.
Många av dem som hör av sig upplever det som mycket positivt att BOiU är en
fristående instans.
1.6 Att föra dialog med barn och unga om deras rättigheter och deras
erfarenheter på detta område. Tillsammans identifierar man frågor, behov
och ger goda exempel.
2007
I samband med FN-dagen besökte BOiU tre klasser på Björklinge Kyrkskola
och talade med eleverna om barnkonventionen.
Sverkerskolans förskoleklass, skolår 1, 2, 3 och 4 har fått besök, liksom
Kvarngärdesskolans skolår 5 och 6.
BOiU har konsulterats vad gäller elevernas kursutvärderingar på en skola.
BOiU har även träffat 70 konfirmander och talat med dem om hur det är att
vara ung i Uppsala.
1.7 Att via hemsida, informationsmaterial och på annat sätt göra känt att BOiU
finns och kan ge råd.
2007
Nyhetsbrev
Den största nyheten på informationsplanet var att BOiU under 2007 började
ge ut ett nyhetsbrev. Det första av tre nyhetsbrev 2007 utkom i september.
Nyhetsbrevet planeras utkomma ca. en gång per månad. Målgruppen är
vuxna: politiker, tjänstemän och andra i BOiUs nätverk. Även media får ta del
av brevet, och det går att prenumerera på via hemsidan.
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Material
Under 2007 togs en informationsfolder om föreningen och en affisch fram.
Även en roll-up gjordes. Informationsfoldern distribueras till bl. a skolor och
riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna.
I övrigt framställdes informationsmaterial i samband med Åsiktsmässa och
Trygghetsdag, samt julkort.
Utfall i press, radio, TV
Ida Bylund bloggade två veckor i mars i UNT och blev även nominerad till
Årets Upplänning. I samband med Åsiktsmässan och Words tionummersjubileum uppmärksammades BOiU extra.
Utfallet av insatserna vad gäller artiklar, radio och TV redovisas speciellt för
sig (se bilaga 1) men kan anses vara stort och tillfredsställande.
Webben
o

BOiU har ett stort antal länkar på webben, inte minst på olika skolors
hemsidor och på kommunens. Under 2007 har antalet länkar utökats
ytterligare och BOiU finns nu bl. a. även på Bufferts Röda Sidor och på
Landstingets sida.

o

BOiU har hela 2007 haft en frågespalt på UNT:s hemsida.

BOiUs hemsida
o

Hemsidan har reviderats till att även innehålla information som vänder sig
till vuxna, även om språket ska kunna förstås av barn och unga. Antalet
nyheter per termin har utökats.

o

2007 tillkom möjlighet att på hemsidan läsa och prenumerera på BOiUs
nyhetsbrev.

o

Mötesplatsen och Word har egna hemsidor som man lätt hittar via BOiUs.

o

Barn har ordet, ett projekt med barn som redaktörer på vår hemsida,
avslutades 2007.

o

Statistik:
Antalet besökare på hemsidan har ökat från 322 unika besökare i januari
till 515 i november.
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Projekt UppsalaLimpan
De som köper UppsalaLimpan får etiketter på limporna med BOiUs
telefonnummer och webbplats. Under 2007 såldes 3-4000 limpor.
Övrigt
Den 2 juni medverkade BOiU med ett bord på Gränbydagen. BOiU
medverkade även på Åsiktsmässan den 9 oktober och mötte där ca 550 elever.
På Trygghetsdagen på Vaksala torg den 13 oktober genomförde BOiU en enkät
om Vad kan politiker göra för barn och unga i Uppsala? Denna
sammanställdes sedan på hemsidan. Informationsbroschyrer och
Barnkonventionen delades ut.

2. Barns delaktighet
Vision:
Att barn och unga ska inbjudas att vara aktörer i kommunala
och politiska processer och i allt som rör deras vardag. Deras
åsikter ska tas på allvar

Detta menar BOiU med inflytande:
o Det är en rättighet och en möjlighet, inte en skyldighet
o Det handlar inte bara om rätten att säga vad man tycker (t.ex. bli tillfrågad)
utan även om möjligheten att påverka
o Det förutsätter att barnet känner till syftet
o Fattar man beslut som strider mot barnets åsikt ska man motivera sitt
beslut för barnet
o Barnkonventionen sätter inga gränser kring vilka frågor man kan yttra
sig om, inte heller hur
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BOiU verkar genom
2.1 Att anordna barnhearing och barnmöte
Arbetssätt:
BOiU väljer ut ett antal skolor som ska delta och besöker sedan de utvalda
klasserna. Vid barnhearingen tar några barn från varje klass sedan upp de
frågor barnen själva har ansett vara viktiga och lägger fram dem för politiker
från BUN.
BOiU arbetar efter det tillsammans med klasserna för att åtgärda de
problem/önskningar de har lyft. Vid barnmötet träffas politikerna och barnen
igen, denna gång med ev. inbjudna, berörda tjänstemän. Resultatet
dokumenteras och förs vidare i skriftlig form till BUN.
Barnhearingen äger vanligen rum i oktober och barnmötet i april. Viktigt är
att barnen får en snabb återkoppling och kan se resultat av arbetet. Då dessa
arrangemang främst vänder sig till barn på låg- och mellanstadiet har BOiU
valt att satsa på kvalitet och inte på kvantitet.
Barnmötet 2007
2006 års barnhearing följdes upp med ett barnmöte i Stadshuset den 23 mars.
Elevrepresentanter ur skolår 4 från fyra skolor redogjorde för de frågor som
klasserna arbetat med sedan barnhearingen. Varje klass hade fått ett eller
flera besök från BOiU tillsammans med berörda tjänstemän och politiker för
att få hjälp med arbetet.
Barnhearing och barnmöte 2007
2007 bestämdes att lägga ner systemet med barnhearing och barnmöte. För
att motivera och hjälpa de yngre barnen med deras rätt att yttra sig i frågor
som rör dem vidareutvecklar BOiU nu i stället konceptet ”Hur är läget” (se 2.6)
för att använda det även i skolår 2 till 6.
2.2 Att driva Mötesplatsen, ett forum för dialog mellan ungdomar och politiker.
Arbetssätt:
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Mötesplatsen anordnas tre gånger per termin och är ett forum för dialog
mellan ungdomar och politiker. Formen för mötet är relativt fri och mötet äger
rum med få regler. De som kommit till Mötesplatsen bildar mindre grupper
utifrån intressen i en viss fråga. Både ungdomar och politiker kan sätta frågor
på agendan. Några ungdomar fungerar som särskilda mötesnissar: de har i
uppdrag att se till att alla får prata och även att notera det som sägs, för att
det senare ska vara lättare att följa upp förslag som diskuteras.
För att göra Mötesplatsen till ett avslappnat och trevligt forum bjuds
ungdomarna på mat och ibland uppträder även lokala artister.
Efter mötet arbetar mötesnissarna vidare med det som sagts under mötet för
att få till beslut, svar eller nya möten. De arbetar ideellt. Till sin hjälp har de
en proffsnisse: en ung person anställd av BOiU på ca 20 %. Han eller hon
fungerar som samordnare för Mötesplatsen med hjälp av ansvarig handläggare
på BOiU.
BOiU och proffsnissen är mellan mötena även ute och träffar lärare och
klasser i kommunen och bjuder in dem till Mötesplatsen. De samlar in
diskussionsfrågor och bjuder in ansvariga politiker.
Tanken med Mötesplatsen är ”att släppa in ungdomar på ungdomars villkor”.
Politiker är vana mötesmänniskor och kan medvetet eller omedvetet köra över
barn och unga med hjälp av strikta dagordningar och byråkratiskt språk
(muntligt och skriftligt). I ett ”open-spaceforum” som Mötesplatsen möts man
på mera lika villkor.
Mötesplatsen 2007
Under 2007 har Mötesplatsen haft sju möten: fyra på vårterminen och tre på
hösten. Det har varit från 10 till drygt 60 ungdomar på mötena och antalet
vuxna har varierat mellan 10 och 20. Möten har hållits på Linnéskolan,
Stadsteatern, Ungdomens hus, i Missionskyrkan och på Grand.
Mötesplatsen har haft en mycket stabil, engagerad grupp mötesnissar som i
snitt har träffats en gång per vecka under ledning av proffsnissen Olof Henriet.
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Nyhetsbrev har skrivits kontinuerligt. Hemsidan har uppdaterats.
2007 fick Mötesplatserna en lite fastare form i o. m. att man arbetade med i
förväg bestämda teman. Utifrån temat inbjöds sedan ansvariga politiker och
även tjänstemän att närvara på mötena. Fortfarande fanns (och finns) dock
möjlighet att väcka spontana frågor, och en sådan som tog mycket plats på ett
par av höstens möten var frågan om Linnéskolans vara eller icke vara. Ett
stort antal elever och lärare från Linnéskolan diskuterade detta med politiker,
tjänstemän och mötesnissar. Teman under 2007 var annars bl. a
Ordningsbetyg, Kultur och Idrott, Skola, Bussar och City, Fritid och centrala
arrangemang.
Några resultat av 2007 års mötesplatser
Aktionsgruppen på Linnéskolan, ”Bevara Linné”, har meddelat att
Mötesplatsen var avgörande för att få igång deras agerande i frågan, både som
informationskanal, inspiration och för att möjliggöra kontakt med politiker.
De var mycket glada att det beslut politikerna till slut tog var att just bevara
deras skola.
Uppsala kommun initierade frågan om svårigheter att få ut kunskap om
centrala arrangemang för ungdomar. Man ville även ha in önskemål från
unga vad de ville ha för slags arrangemang. Samarbete med Mötesplatsen
resulterade i det projekt som nämns under 4.2, U-events.
2.3 Att anordna Åsiktsmässa, ett forum för dialog mellan ungdomar och ett brett
utbud av politiska och andra organisationer.
Arbetssätt:
Åsiktsmässan anordnas en gång per år. Till denna bjuds politiska
ungdomsorganisationer, ideella organisationer och andra som på olika sätt
arbetar med unga eller för opinionsbildning/påverkan av olika slag. De får
möjlighet att ställa ut och närvara personligen.
BOiU kontaktar skolor och inbjuder elever. Dessa kan gå mellan de olika
utställarna, hämta information, ställa frågor och föra fram åsikter. Syftet är
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ett ömsesidigt utbyte mellan elever och organisationer, men också att visa på
vilka sätt det finns för ungdomar att driva påverkansarbete.
I samband med Åsiktsmässan brukar även en Mötesplats äga rum (se 2.2).
Åsiktsmässan 2007
Den 9 oktober hölls Åsiktsmässan på Grand. Mässan besöktes av ca 550 elever
från skolår 8 upp till åk. tre på gymnasiet, och ett 30-tal utställare var på
plats. Den var detta år mer uppskattad än någonsin, utställningsplatserna
bokades snabbt upp och mässan bevakades av både TV, radio och press.
2.4 Att bistå kommunala verksamheter och andra organisationer att starta lokala
mötesplatser för dialog mellan ungdomar, politiker och andra beslutsfattare.
2007
Områdesledare har besökt BOiU för att diskutera lokala mötesplatser. Samtal
har förts med UAK i denna fråga. Den 11 december anordnades som resultat
av detta en lokal mötesplats i Sävja. BOiU och mötesnissarna var behjälpliga i
planeringen och medverkade även på själva mötet som funktionärer. Ett 40tal ungdomar och ett par politiker närvarade.
BOiU har även fortsatt samarbeta med Fyrisgården kring dess mötesplats.
2.5 Att svara för nätverk mellan mötesplatser för ungdomar, för
erfarenhetsutbyte och verksamhets- och metodutveckling.
Mötesnissar från BOiUs mötesplats bistod vid den lokala mötesplatsen i Sävja
(se 2.4).
2.6 Att i samarbete med samhällskunskapslärare, elever och politiker genomföra
dialogmöten i för unga aktuella frågor, de så kallade ”Hur är läget?”-mötena.
Arbetssätt:
BOiU gör klassbesök där man talar om inflytande för unga och om hur beslut
tas i kommunen. I dialog med eleverna tar man upp aktuella frågor och
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diskuterar lösningar. Intresserade politiker inbjuds att komma med.
Målsättningen är att göra ca 20 klassbesök per år.
2007 lades information om konceptet ”Hur är läget” ut på hemsidan.
Hur är läget? Gymnasiet och högstadiet 2007
Under vårterminen besökte BOiU fem gymnasieklasser och under hösten 15
tillsammans med politiker från UAN, vilket innebär ett möte med ca 550
elever. Mötesnissarna har sammanlagt besökt 12 skolor, tillsammans med
BOiU eller på egen hand.
Hur är läget? Skolår 2 till 6, 2007
2007 ersattes barnhearingen och barnmötet med Hur är lägetbesök hos de
yngre barnen. BOiU inledde det nya arbetssättet med skolår 2 till 6 med att
göra åtta Hur är lägetbesök i fem skolor under höstterminen 2007. Till att
börja med besöktes endast skolår 4 och 5. Under 2008 ska besöken utökas till
att omfatta även skolår 2, 3 och 6. Koncept och inbjudan till alla intresserade
skolor är utlagda på hemsidan.
Hur är läget? Särskolan
Under hösten inleddes ett samarbete med Fyrisgården för att inleda Hur är
läget-besök även i särskolan. Dessa beräknas komma igång under 2008.
2.7 Att bistå ungdomar, kommunala verksamheter och andra organisationer att
starta/driva andra delaktighetsprojekt.
Arbetssätt:
BOiU kan uppmärksamma, tänka kring och stötta olika idéer kring
delaktighet. Goda idéer kan utvecklas till projekt.
Word
Som ett resultat av Mötesplatsen och diskussionen mellan politiker och
ungdomar driver BOiU sedan 2005 i samarbete med kommunen tidningen
Word i projektform. Word är resultatet av ungdomarnas önskan att få en

- 17 -

tidning skrivna av unga för unga i Uppsala och kommunens önskan att nå ut
till unga med sina verksamheter.
Syfte: Word strävar efter ökat demokratiskt inflytande för unga människor.
Tidningen vill bidra till att få igång en dialog mellan ungdomar och dem som
fattar beslut kring ungdomars vardag. Word vill också vara en källa för
ungdomars möjlighet att uttrycka sig offentligt.
Tidningen ger även kommunen möjlighet att informera om sina verksamheter
i form av annonser. Annonserna formuleras av redaktionen i samarbete med
den aktuella verksamheten.
BOiU är ansvarig utgivare för Word och har en projektanställd chefredaktör.
Redaktionen består av gymnasieungdomar som skriver och arbetar med
tidningen på sin fritid. Tidningen är gratis och distribueras till
gymnasieskolor, bibliotekens ungdomsavdelningar och andra utvalda platser.
Word 2007
Intentionen var att göra fem nummer under året och det lyckades också.
Tidningen har under året haft en redaktion på sammanlagt 24 medlemmar.
Tidningen har även 2007 haft praktikanter från gymnasieskolan GUC
(Grafiskt Utbildningscentrum), tre under våren och tre under hösten. Utöver
det har 15 Uppsalaungdomar medverkat i tidningen.
Under våren 2007 gjorde Utvärderingsenhet vid Uppsala kommun en
uppföljande läsarundersökning åt Word (en första gjordes hösten 2006).
Undersökningen visade att kännedomen om tidningen är stor och har ökat
kraftigt sedan 2006 års undersökning: 71 % av de tillfrågade kände igen minst
ett omslag (2006: 30 %), 46 % har läst något nummer (2006: 21 %).
Värt att notera är att med en upplaga på 2 500 tidningar når tidningen
betydligt fler läsare och varje utdelad tidning läses av flera. Därtill kommer
att Word även går att läsa på webben. De som har läst tidningen en gång
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säger att de vill läsa nästa nummer och många är t.o.m. oroliga över att inte få
tag på ett exemplar.
I samband med insamlingen av undersökningen gjordes 18 korta klassbesök.
Mårten Markne har även gjort entimmas klassbesök bestående av information
och dialog om Word: fyra på vårterminen och två på höstterminen.
Word samarbetade i projektform med två gymnasieklasser under hösten.
Mårten Markne tillbringade då 10 heldagar tillsammans med dessa klasser.
Sammanlagt har Mårten Markne träffat eller arbetat tillsammans med ca 230
ungdomar kring Word, de som deltog i utvärderingen ej inräknade.
Mer detaljerad information finns i Words separata verksamhetsberättelse.
Delaktighet i kvalitétsprocesser
BOiU har samarbetat med skolledningen i en skola och stöttat den att ta fram
en ny modell för elevers inflytande i kvalitetsarbetet.

3. Icke-diskriminering
Vision:
Att Uppsala ska vara ett samhälle där inget barn
diskrimineras och där alla barn känner sig respekterade

BOiU verkar genom
3.1 Att i skolvärden diskutera, tänka och informera om diskriminering och rätten
till skydd mot sådan.
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Arbetssätt:
BOiU talar om diskriminering vid alla skolbesök som inte är Hur är
lägetbesök. Däremot arbetar vi inte som tidigare med att erbjuda
kamratstödjarutbildning. Arbetet har under senare år och framförallt under
2007 utvecklats till att rikta sig mer till lärare för att ge dem praktiska
verktyg i skolans likabehandlingsarbete. Vid behov går vi även in med
punktinsatser på skolor som efterfrågar detta.
2007
Besök i skolår 7
Under 2007 besökte BOiU tre grundskolor och ca tre klasser på varje skola.
Detta resulterade i ett möte med omkring 340 elever.
Besök i skolår 4
BOiU besökte 2007 åtta grundskolor för att dels presentera verksamheten och
dels få möjlighet att föra en dialog med eleverna.
Kamratstödjarutbildning
Två av kommunens skolor har fått kamratstödjarutbildning under året.
BOiU har föreläst om värdegrunden för alla kamratstödjare i en skola och på
ett skoldaghem.
I en annan skola besöktes skolår 5. Filmvisning och värderingsövningar ingick
i besöket.
Kamratstödjare från en skola har besökt BOiU för att arbeta med skolans
likabehandlingsplan. Elever från samma skola har intervjuat oss inför ett
specialarbete i ämnet.
I arbetet med icke-diskriminering träffade BOiU under 2007 drygt 900 elever i
18 av kommunens skolor.
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Arbete mot och med vuxna i skolan
Tillsammans med en representant från kommunens förebyggargrupp har
BOiU hållit föreläsningar på Institutionen för utbildning, kultur och medier
(EDU) för lärarstudenter om likabehandlingslagen och nätmobbning vid sex
tillfällen.
I en skola talade BOiU om värdegrundsarbete och likabehandlingsplan på ett
skolrådsmöte.
Samma ämne förelästes om på en utbildningsdag för Gottsunda-Ulleråkers
förskolepersonal.
Punktinsatser
BOiU har besökt en skola och gett råd till lärarna där om förhållningssätt
kring ett gäng tjejer de inte nått fram till. Vi har även medverkat vid en
elevvårdskonferens, som ett objektivt bollplank i ett mobbningsärende.
BOiU kontaktades av en skola som hade problem med bl. a. mobbning och
undervisning i en klass 6. Samtal med berörda vuxna och flera klassbesök
resulterade i en rapport till skolledningen med några förslag på fortsättning.
3.2 Att ge stöd till att utveckla tjej- och killjourer eller andra ideella insatser, i
samverkan med Uppsala kommun och/eller andra organisationer.
Arbetssätt:
BOiU utbildar alla som arbetar i Tjejjouren Slussen och lånar ut lokalen till
deras jourverksamhet. BOiU ger också råd och stöd och kan fungera som
”bakjour” vid evenemang som Kulturnatten eller vid svårare fall Tjejjouren
kommer i kontakt med.
Tjejjouren 2007
BOiU har utbildat 14 tjejer i ålder 18-25 för att kunna sitta i Tjejjourens
stödtelefon samt för att informera ute på skolor.
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3.3 Att identifiera områden, frågor och situationer där barn blir utsatta och/eller
diskriminerade och bl.a. uppmärksamma kommunala nämnder och
verksamheter på dessa.
Arbetssätt:
Kunskap om utsatta barn får BOiU genom direktkontakt med barn och unga i
BOiUs olika verksamheter (skolbesök, barnhearing, barnmöte, mötesplats,
projekt m.m.), men också via jourtelefonen, mejl och i de olika
samverkansgrupperna.
2007 hade BOiU kontakt med ca 4 000 barn och unga.
3.4 Att via jourtelefonen ge råd och stöd till enskilda barn eller vuxna i deras
närhet. Möjligheten att vara anonym kan betyda mycket i dessa fall.
Se 1.1, 1.5.

4. Samverkan
Vision:
Att inget barn på grund av bristande samverkan ska ”falla
mellan stolarna” eller utsättas för onödig byråkrati
Att alla som arbetar med eller för barn och unga ska kunna
samverka för barnets bästa samt utbyta erfarenheter
och kunskap

BOiU verkar genom
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4.1 Att delta i olika samverkansgrupper, vidmakthålla och utveckla nätverk kring
barn och unga. Att genom detta arbete även hålla sig à jour med bl. a.
kommunens socialtjänstarbete.
BOiU satt 2007 med i följande samverkansgrupper:
o

Statliga BO: nätverk för lokala barnombud
Beskrivning: Statliga BO kallar Sveriges lokala barnombud till
regelbundna träffar i Stockholm för utbyte av erfarenheter och kunskap
samt lyftande av olika problem.

o

Universitetet: dag om ”Samverkan kring barn som far illa”
Beskrivning: en gång per år anordnar Uppsala universitet tillsammans
med BOiU en dag om barn som far illa. Dagen är till för dem som studerar
till sjuksköterska, socionom, psykolog eller läkare. BOiU brukar fungera
som moderator vid den avslutande paneldebatten.

o

Trappan
Beskrivning: Trappan arbetar med barn till alkohol- eller drogberoende
föräldrar eller föräldrar med psykiska problem. I dess referensgrupp sitter
personal från kommunen, landstinget och frivilligorganisationer.

o

Paraplygruppen
Beskrivning: Paraplygruppen arbetar med frågor som rör sexuella
övergrepp mot barn och ungdom samt fysisk barnmisshandel. Den består
av representanter från socialtjänsten, barnpsykiatrin, barnhälsovården,
vuxenpsykiatrin, ungdomshälsan, polismyndigheten, åklagarmyndigheten,
skolhälsovården, kriminalvården, Rikskvinnocentrum, länsstyrelsen,
barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen samt BOiU.

o

Stora barn- och ungdomskulturgruppen
Beskrivning: Stora Gruppen träffas fyra gånger om året. Gruppen är inte
verkställande men att delta är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om
kulturutbudet för barn och unga i Uppsala.
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o

Områdesgruppen Gränby/Gamla Uppsala
Beskrivning: en samverkansgrupp med skola, socialtjänst och föreningar
i Gränby/gamla Uppsala

4.2 Projekt
BOiU kan stödja eller starta mindre samarbetsprojekt för att lyfta eller belysa
olika aktuella frågor.
Samarbetsprojekt 2007
o

Barn som växer upp i våldets närhet
Tillsammans med Barnahus i Uppsala har BOiU erbjudit och gett
skolpersonal föreläsningar om barn som växer upp i våldets närhet. Fokus
ligger på att ge verktyg för att kunna se, lyssna på och hjälpa barn och
unga som har det svårt. Initiativet till dessa föreläsningar togs av BOiU,
eftersom kunskapen efterfrågades bland lärare.
Föreläsningar i ämnet gavs under 2007 på EDU (se 1.3), på en rektorsträff
för Uppsala kommuns alla grundskolor och för skolpersonal på fyra
grundskolor.

o

U-events
Med utgångspunkt i Mötesplatsens diskussioner om ungas fritid och
svårigheten att sprida information om evenemang för ungdomar, har
mötesnissarna tillsammans med BOiU skrivit en projektplan och sökt
medel för att starta en internetbaserad informationskanal, av och för
ungdomar i Uppsala. Uppsala kommun har medverkat i diskussionerna
och framarbetandet av planen. Projektet går under namnet U-events och
ska underlätta för arrangörer att nå ungdomar med sin information och
även underlätta för ungdomar att ta reda på vad som händer i Uppsala.

o

Daphneprojektet/MIV (Making the Invisible Visible)
Daphneprojektet syftar till att lyfta fram våld i välbärgade familjer.
BOiU har suttit med i dess referensgrupp som hållit två möten och
anordnat en konferens.
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4.3 BOiU har även regelbunden kontakt med olika verksamheter/personer som på
ett eller annat sätt arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga.
Detta för att bland annat fungera som förmedlare mellan olika parter.
BOiU samarbetar med följande:
o

Upplands lokaltrafik (UL) samt Gatu- och trafiknämnden (GTN)
Bakgrund: På Mötesplatsen har upprepade gånger ungdomars resevillkor tagits upp. BOiU har fungerat som kontakt mellan ungdomarna
och lokaltrafiken.
Den 5 maj 2007 hölls en Mötesplats i samarbete med GTN och UL.

o

Uppsala Stadsteater
Den 13 mars 2007 hölls en Mötesplats på Stadsteatern med tema kultur
och idrott. BOiU har även arbetat aktivt med Stadsteaterns olika
ungdomsnätverk.

o

UKM (Ung Kultur Möts)
BOiU fungerade som mötesordförande när UKM (Ung Kultur Möts) hade
sin rikskonferens i Uppsala den 26 mars 2007.

o

Linnéjubileet
Representanter för Linnéjubileet har träffat BOiU för att få information
om olika ungdomsnätverk och kontakter.

o

Mansmottagningen
Beskrivning: Mansmottagningen driver samtalsgrupper med pappor som
har aggressionsproblem. BOiU och Mansmottagningen inledde 2006 ett
samarbete i syfte att uppmärksamma och ge kvinnorna och barnen i
närheten av dessa män den hjälp de behöver.
Under 2007 har 12 kvinnor erbjudits en stöd- och informationskontakt hos
BOiU. Samtalen som erbjuds har fokus på barnens behov. Erbjudandet
har kommit via Mansmottagningen men kvinnorna har träffat Ida Bylund
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på BOiU. Nio av de 12 kvinnorna har tackat ja och med dem har
sammanlagt 15 samtal hållits: varje kvinna har träffat IB mellan en till
fyra gånger. BOiU har även haft 10 barnsamtal inom projektets ram.
o

Forskning pågår
BOiU var reflektör på ett seminarium anordnat av Uppsala universitet,
”Forskning pågår”. Seminariet presenterade ny forskning som berör barn
och unga.

o

Rockcamp
BOiU var under 2006 medlem i den referensgrupp som planerade
Rockcamp i Uppsala (ett läger för unga tjejer som vill lära sig att spela
rockmusik). 2007 följdes arrangemanget upp med en
utvärderingskonferens.

o

Remisser
BOiU har yttrat sig angående
Remiss angående inrättande av skyddat boende (KS 2007-0207) och
Remiss angående kompetensutveckling i genuspedagogik (KS 2007-0208).

o

Informationsbroschyr till barn
BOiU har gett synpunkter på en informationsbroschyr riktad till barn som
kommer i kontakt med socialtjänsten.

o

BOiU har informella men regelbundna kontakter med tjänstemän på
kontoret för barn, unga och arbetsmarknad.

o

BOiU har många kontakter med politiker i främst
BUN (Barn- och ungdomsnämnden),
SBN (Socialnämnden för barn och unga) och
UAN (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)
Detta för att informera om vår verksamhet, men även för att föra fram vad
som framkommer under skolbesök och i råd- och stödsamtalen.
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Utbildningar och seminarier
2007
o

Martin Price gick en universitetskurs: Utvärdering och kvalitetsutveckling
i skolan

o

Martin Price gick en halvdagskurs i databasen SIRIS (en databas för fakta
om och indikatorer på skolor)

o

Ida Bylund och Martin Price gick en tvådagarskurs i Forumspel

o

Ida Bylund gick en kurs arrangerad av Allmänna Barnahuset ang. en
metod att arbeta terapeutiskt med både förövare och barn vid misshandel i
nära relation

o

Ida Bylund gick en kurs i jämställdhet anordnad av Ungdomsstyrelsen

o

Ida Bylund deltog i en studieresa till ATV (Alternativ Till Våld) i Oslo

o

BOiU har även gjort studiebesök i ett antal kommunala verksamheter

Slutord
Då blickar vi framåt, vad händer under 2008-2009?
Som tidigare nämnts ska vi börja med Hur är läget besök i särskolan. På så
sätt kommer alla elever i Uppsala få en möjlighet till demokratiworkshops i
form av Hur är läget besök. Det är också viktigt att de strukturerade
uppföljningar som numera görs i form av skriftliga och muntliga rapporter till
berörda politiker och tjänstemän fortgår.
Det arbete vi har gjort med vuxna som arbetar med barn har varit mycket
uppskattat och efterfrågat. Vi skulle vilja utveckla detta ännu mer i form av
fler utbildningskoncept, allt för att det ska bli ett tydligare barnperspektiv i
alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Uppsala kommun.
Vi tänker också satsa mer på att utforma metoder för att arbeta praktiskt med
likabehandlingsarbete ute på kommunens skolor. Vi har 20 års erfarenhet av
att arbeta med mobbningsfrågor och ska nu erbjuda ett fördjupat stöd åt
skolorna i arbetet med dessa frågor.
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Dessutom är vår intention att göra en utbildningssatsning för att ge politiker
och tjänstemän i Uppsala verktyg för att implementera barnkonventionen och
barnperspektivet i sitt arbete.
Med andra ord kommer vi att ytterligare fördjupa oss inom våra prioriterade
områden.
I övrigt kommer verksamheten att fortsätta som vanligt. Vi arbetar alltid på
flera olika nivåer för att barn och unga ska få det bättre i Uppsala.
Ida Bylund Lindman
Verksamhetschef
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Bilaga 1

BOiU har 2007 synts och hörts
Under hela året
o

Etiketter på varje såld UppsalaLimpa, mellan 3-4000 st

Evenemang
o

Gränbydagen 2 juni: utställningsbord

o

Åsiktsmässan på Grand 9 oktober: utställningsbord

o

Trygghetsdagen på Vaksala torg 13 oktober: BOiU hade ett eget bord och
genomförde en enkät, som sedan sammanställdes och redovisades på
hemsidan: Vad kan politiker göra för barn och unga i Uppsala?

Nyhetsbrev
o

Nyhetsbrev #1 20 september

o

Nyhetsbrev #2 9 november

o

Nyhetsbrev #3 20 december

Press, radio, webb
o

UNT webb januari: Ida Bylund presenterades som en av tio kandidater till
årets Upplänning

o

UNT: annonser flera, jan, feb, mars: Kända Uppsalaprofiler bloggar
Vardagsbekymmer och världsproblem på unt.se/stafettbloggen

o

Kommunens hemsida 5 feb: På gång! Mötesplatsen
Skolan tema på årets första Mötesplats

o

Uppsalanytt hemsidan 5 feb: På tisdag är det dags! Ungdomar och
politiker inbjuds att diskutera skolan

o

P4 Uppland 13 feb: Ida Bylund intervjuad om starten av killgrupper i
Uppsala

o

Word: notis om att Ida bloggar

o

Word: information om Mötesplatsen 13 mars (Ida Jansson)

o

Radio Uppland 5 mars: förfrågan om inställningen till ”barnfria zoner”

o

UNT 7 mars: notis om Mötesplatsen 13 mars Politikerna vill lyssna på dig

o

Kommunens hemsida 27 feb: Uppsalas unga välkomnas till mötesplatsen

- 29 -

o

UNT 7 mars: annons om Kvinnojouren 25 år/Ida Bylund föreläser

o

UNT 12 mars: artikel/notis Hallå där Vad kommer du att blogga om?

o

Ida Bylund bloggade på UNT:s hemsida 12 mars – 25 mars (12 inlägg)

o

Kommunens hemsida 21 mars: Kommunpolitiker träffar fjärdeklassare
förstasidesnyhet om barnmötet

o

TV4 Uppland 23 mars: inslag x 2 om barnmötet – barn och politiker
intervjuade, bl. a. om små och stora skolor

o

SVT 1 fredagen den 20 april 2007: Samtal med Martin Price
Samma program sändes sedan på kunskapskanalen samt fanns att se på
webben (+ på BOs hemsida)

o

Word nr.7: Smart, smart, smart. Vi vet ett bra sätt att få saker att hända.
Ida Jansson skriver om Mötesplatsen

o

Radio Uppland 25 april: Ida Bylund Upplandsprofil: intervjuad om arbetet
som barnombudsman

o

TV4 Uppland 13 juni: intervju med Ida B gällande barn som utsatts för
sexuella övergrepp

o

UNT lö 25 aug: Barnens ombud intervju med Ida Bylund

o

BOiU nämns vid inbjudan till Prova-på dag, Fyrishov 30 september
(Ida B är på plats, prova på-dagen)

o

Uppsalanytt/webb oktober: Åsiktsmässan

o

TV4 Uppland 3 oktober: Ida B intervjuad om skadestånd till elever/den
nya lagen prövas
Länk till detta TV-program på BOs hemsida

o

UNT webb 9 oktober: Självkänslan stärktes på mässa Om Åsiktsmässan
samma dag

o

UNT 10 oktober, artikel: Konsten att skryta med sig själv Om
Åsiktsmässan

o

TV4 Uppland 9 oktober: Åsiktsmässan nyhet, intervju Anna-Karin Heedh
och Ida Jansson

o

Radio Uppland 9 oktober: Åsiktsmässan nyhet, intervju Anna-Karin
Heedh och Ida Jansson

o

Uppsalatidningen: Mässan som föder nytt engagemang om Åsiktsmässan

o

Uppsalatidningen och UNT * flera: Tänk om alla var trygga, annons om
Trygghetsdagen 13 oktober, BOiU nämns

o

UNT 11 oktober: arrangören för Trygghetsdagen intervjuas, nämner BOiU
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o

Uppsalatidningen 12 oktober: Unga i fokus på trygghetsdagen, BOiU
nämns

o

Trygghetsdagen Vaksala torg 13 oktober: BOiU hade ett eget bord och
genomförde en enkät, vilken redovisades bl. a på hemsidan: Vad kan
politiker göra för barn och unga i Uppsala?

o

UNT webb, Kaktus 17 oktober: En plats för åsikter
En mötesplats för alla
Få unga känner att de kan påverka

o

UNT 17 oktober: Plats för åsikter
Få unga känner att de kan påverka
- uppslag i UNT om åsiktsmässan, Martin Price och Ida Bylund
intervujade

o

Lyckebokyrkans hemsida: Samtal pågår… Har barn alltid rätt? Ida
Bylund föreläser 19 nov 2007

o

Affischer om samma föreläsning

o

Kommunens hemsida har under hösten, på förstasidan, haft en länk till
information om Mötesplatsen

o

Landstinget har en länk till BOiU på sin hemsida

o

Uppsalanytt 23 nov: Sveriges enda lokala ungdomstidning fyller tio
nummer

o

Uppsalatidningen 30 nov 2007: Word ger de unga en egen röst
intervju med Mårten Markne och redaktionsmedlemmar ang. jubileet
26/11

o

Relation nr. 10, 2007: Småfolkets försvarare (uppslag och helsida) Ida
Bylund intervjuad

o

UNT 17 december: Ung i Uppsala läser Word (förstasida kulturdelen), Tio
Word har kommit ut (helsida kulturdelen)

o

UNT webb 17 december: Sveriges enda lokala ungdomstidning fyller tionde
numret

o

Nya länkar på bl. a. Vaksalaskolans hemsida
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