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Inledning

FÖRANKRAD SEDAN 1988
har funnits i 20 år. Vi
testar ständigt nya grepp, i år också med
vår årsberättelse. Det här året lyfter vi fram
några saker i vår verksamhet som vi är extra
stolta över.
Det viktigaste för BOiU är att vi har en
verksamhet som är förankrad i träffar med
barn och unga. Därför är vi glada att vi under
2008 träffat cirka 3000 barn i olika sammanhang.
Vi ser det som självklart att man, när man
företräder barn och unga i vuxenvärlden, har
mycket kontakt med sin målgrupp. Därför
är det viktigt för oss att jobba mycket med
BARNOMBUDSMANNEN I UPPSALA

metodutveckling. Hur når vi barn och unga
bäst? Vad ska vi prata om, och hur?
När vi träffar vuxna är det för att driva
barnens frågor och upplysa om vikten av att
ha ett äkta barnperspektiv i exempelvis en
verksamhet för barn.
Det ﬁnns fortfarande mycket kvar att göra.
Visst har barnens rättigheter stärkts inom
många områden men det är ett ständigt pågående förändringsarbete och vi är beredda
att arbeta med dessa frågor i minst 20 år till.
BLIR ETT spännande verksamhetsår. Vi ser
fram emot det.

2009

Uppsala 12 mars 2009
Ida Bylund Lindman
Verksamhetschef
3

Fyra ben

Barnkonventionen utgör grunden för
BOiU:s verksamhet, som kan delas in
i fyra huvudområden:
1. Barns rätt
2. Barns delaktighet
3. Icke-diskriminering
4. Samverkan mellan olika myndigheter,
organisationer och verksamheter

Verksamheten
Barns rätt 2008:
BOiU:s kontakter
Barn

• 2 fjärdeklasser på
skolbesök.
• 1 andraklass på
Hälsoäventyret.
• 60 barn på
FN-dagen.
• 70 konﬁrmander.
Vuxna

• 700 lärarstudenter
och personal inom
skola/förskola
(Barnrättsdagen
och föreläsningar
med Barnahus).
• Övriga: 30 asylsökande.

BARNS RÄTT
Vision: barn, unga och vuxna i Uppsala kommun lär känna barnkonventionen
och kan använda den.

Stödsamtal

BOiU ger genom stödtelefonen råd och information till barn, unga och
vuxna, och slussar vid behov vidare.
Under 2008 har antalet samtal och mejl (samt brev) ökat till BOiU.
BOiU har haft 220 kontakter med barn, unga, föräldrar och har dessutom haft kontakt med lärare, kuratorer och rektorer för handledning
i ärenden som berör BOiU:s verksamhet, såsom mobbning och elever
som mår dåligt av olika skäl. Barn och unga kontaktar oss framför
allt via mejl. Av kontakterna har cirka 60 skett genom mejl. Både
vuxna och barn får kontakt via unt.se.
Samtalens karaktär är desamma som föregående år. Av barn och
unga hör många unga tjejer av sig och vill prata om övergrepp, ångest
och familjeproblem. De föräldrar som hör av sig vill bland annat diskutera mobbning, skilsmässa och att deras barn inte mår bra.
I de allra ﬂesta fall slussas de kontaktande personerna vidare till
rätt instans inom kommunen eller landstingets omsorg. I vissa fall

►
58

Med Barnahus för lärare
För att sprida kunskap om barn som utsätts
för våld och övergrepp har Ida B Lindman, Pia
Byhlin och Lasse Dahlén under 2008 mött ungefär 650 vuxna som arbetar med barn i Uppsala.
VÅLD OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

mot barn väcker starka känslor. Vi vet inte alltid vad vi
ska göra. Ilska, sorg, frustration och vanmakt kan göra
att vi paradoxalt nog inte
gör någonting alls. Sådana
känslor är även vanliga hos
personal som arbetar med
barn.
Det är en av anledningarna
till att Barnombudsmannen i Uppsala och Barnahus
erbjuder skolpersonal föreläsningar om barn som växer
upp i våldets närhet. Föreläsningarna började redan
under 2007, men kom i gång
6

ordentligt under 2008. Barnombudsman IDA B LINDMAN, PIA
BYHLIN från polisen och LASSE
DAHLÉN från socialtjänsten
har under året träffat ungefär 650 personer som arbetar
inom skola och förskola.
det
utsatta barnets upplevelser
och vad man som lärare kan
göra för att hjälpa barnet,
och dels vad anmälningsplikt
innebär och vad som sker
efter en anmälan.
– Under föreläsningarna
fokuserar vi på att ge verktyg för att se, lyssna på och
hjälpa barn och unga som
har det svårt, säger Ida B
Lindman.
Initiativet till föreläsningarna togs av BOiU, eftersom
FÖRELÄSNINGARNA RÖR DELS

kunskapen efterfrågades
bland lärare.
– Det är ett mycket viktigt förebyggande arbete att
utbilda personal som arbetar
med barn i dessa frågor. De
träffar barnen mycket och
är de som faktiskt kan göra
skillnad i barnets liv även om
de inte alla gånger tror det
själva! säger Ida B Lindman.

”

Under föreläsningarna fokuserar
vi på att ge verktyg
för att se, lyssna på
och hjälpa barn och
unga som har det
svårt.

Barnombudsman Ida B Lindman, Lasse Dahlén från socialtjänsten och
Pia Byhlin från polisen föreläser om barn som växer upp i våldets närhet.
Foto: Henric Nyman
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leder samtalet till anmälan till socialtjänst
eller polis. Flera samtal leder till att mobbningsärenden anmäls till Barn- och elevombudet, BEO. I vissa fall initierar BOiU
samråd av olika slag med gott resultat för
inblandade barn.
BOiU och anmälnings- och tystnadsplikten

De som arbetar på BOiU omfattas inte av
någon juridiskt bindande tystnadsplikt men
väl av ett tystnadslöfte som har karaktären
av ett moraliskt åtagande.
Som ideell förening står vi utanför anmälningsplikten men som medborgare har vi
ett stort ansvar. 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.

►
58

Information och dialog
Träffar med barn

• BOiU har varit på en skola och pratat om
barns rättigheter och barnkonventionen
med de båda fyrorna.
• BOiU var på Hälsoäventyret tillsammans
med en tvåa, på ett klassbesök som handlade om kroppen.
• På FN-dagen var BOiU inbjuden att prata
om barnkonventionen och barns rättigheter
på en F– 6-skola, och pratade då för 60
barn.
• 70 konﬁrmander i Vindhemskyrkan.
Barnrättsdagen

För fjärde året i rad anordnade BOiU tillsammans med Rädda Barnen, Uppsala
Universitet och kommunen en barnrättsdag
i anslutning till FN-dagen. Årets tema var
Värdegrund och likabehandling.
Cirka 60 lärarstuderande, lärare och förskollärare kom för att lyssna på föreläsningar

från personer och organisationer som arbetar
inom detta område, som Barn- och elevombudet Lars Arrhenius och RFSL.
Föreläsningar med Barnahus

Sex grundskolor och Modersmålsenhetens
barnmottagning.
Föreläsningar om barnets rättigheter

I Sävjakyrkan (för församlingens pedagoger),
på Gottsunda barn- och familjeenhet (socialtjänsten), Uppsala kommuns förskolechefer,
Barn och Ungdomsnämnden, Rädda Barnens
distriktsmöte, för asylsökande på SFI.
Övrigt

BOiU har deltagit på planeringsmöten med
Rädda Barnen, som ska inrätta Barnrättsombud i skolor, och har då fungerat som sakkunnig och bollplank.
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Barns
delaktighet 2008:
BOiU:s kontakter
• Hur är läget: 22
grundskoleklasser,
22 gymnasieklasser
samt 5 i särskolan.
• Word: 7 gymnasie- och 2 högstadieklasser,
ca 50 elever från
högstadieskolors
elevråd.
• 275 unga, 70 vuxna
på Mötesplatsen.
• 600 unga på
Åsiktsmässan.
• Samråd: 4 klasser
i två skolor, elevrådet på en skola.

BARNS
DELAKTIGHET
Delaktighet är en rättighet och en möjlighet, inte en skyldighet; handlar både om rätten att säga vad man tycker och om möjligheten att
påverka; och förutsätter att barnet känner till syftet. Fattas beslut
mot barnets åsikt ska beslutet förklaras för barnet. Barnkonventionen sätter inga gränser kring vilka frågor barn kan yttra sig om, inte
heller hur.

Vision:

barn och unga bjuds in att vara aktörer i kommunala och politiska
processer och i allt som rör deras vardag. Deras åsikter tas på allvar.

Hur är läget?

Ett klassbesök om vad barn och unga vill påverka och hur de kan
göra det. Oftast görs de tillsammans med politiker.

11

Hur är läget på gymnasiet

Hur är läget på gymnasiet genomförs oftast
med politiker från UAN. Mohamad Hassan
(fp), Ulrik Wärnsberg (s) eller ibland deras
vikarier Annette Stavenow (c) och Carl Lindberg (s) har deltagit.
• BOiU har under 2008 träffat 22 klasser på
åtta gymnasieskolor.
Hur är läget i grundskolan

BOiU besökte under året 22 klasser i åtta
grundskolor. Under hösten följde en BUNpolitiker med på Hur är läget-besök i en
skola.

Fem besök på en skola har gjorts i samarbete med Fyrisgården.

Mötesplatsen

Mötesplatsen är ett open space-forum där
unga och de som bestämmer i Uppsala möts
på lika villkor. Alla som deltar kan sätta
frågor på agendan. Mötesplatsen anordnas
tre gånger per termin.
De som kommit till Mötesplatsen bildar
mindre grupper utifrån intressen. Några
ungdomar fungerar som ”mötesnissar” med
Mötesplatsen 2008

Hur är läget i särskolan

BOiU har under året börjat ta fram en form
för särskolan, där lärare, politiker och elever
kan bidra till att formen blir utvecklande
och rimlig för de olika klasserna. BOiU och
Uppsala kommun får på detta sätt en kanal
till en grupp unga som lätt hamnar i kläm
mellan samhällets olika system.
12

• 6 möten på Grand.
• 275 unga deltagare.
• 11 mötesnissar.
• Återkommande frågor: intresset för
skolfrågor har ökat under 2008,
bussfrågorna är alltid många och stora,
kultur och fritid ﬁnns ofta med.

uppdrag att se till att alla får prata och föra
anteckningar. Mötesnissarna arbetar ideellt.
Till sin hjälp har de en proffsnisse, anställd
av BOiU på 20 %. Proffsnissen samordnar
Mötesplatsen med hjälp av ansvarig handläggare på BOiU.
BOiU och proffsnissen är mellan mötena
ute i skolor för att träffa elever. De samlar
in diskussionsfrågor och bjuder in ansvariga
politiker.
Mer om frågorna och idéerna ﬁnns på
motesplatsen.net.

samband med Åsiktsmässan äger en Mötesplats rum.
2008 års Åsiktsmässa hölls 7 oktober, med
drygt 30 organisationer och över 600 elever,
främst från gymnasiet, men även övre grundskolan. Till antalet deltagare var det en av de
största mässorna BOiU arrangerat, däremot
innehäll mässan ovanligt få seminarier och
workshops på grund av platsbrist. Hälften
av de politiska partierna uteblev av olika
anledningar.

Åsiktsmässan

Sammanlagt har gjorts nio entimmes klassbesök bestående av dialog med elever kring
ungdomstidningar och Word, på fyra gymnasieskolor och två högstadieskolor (niondeklassare).
Word medverkade också på en träff som
Uppsalas Elevråd hade för elevråd på högstadieskolor.
Mer information ﬁnns i Words separata
verksamhetsberättelse. Läs mer på s 14.

Åsiktsmässan anordnas varje höst. Politiska
ungdomsorganisationer, ideella organisationer och andra som på olika sätt arbetar med
unga eller för opinionsbildning får möjlighet
att ställa ut och närvara. BOiU bjuder in
elever.
Syftet är ett ömsesidigt utbyte mellan
elever och organisationer, och att visa olika
sätt för unga att driva påverkansarbete. I

Word

►

13 16

Störst och bäst – når flest
Det här är ett sätt att säga ”störst och bäst”:
tre fjärdedelar av målgruppen känner till
ungdomsmagasinet Word och hälften läser det
– trots att upplagan bara räcker till en fjärdedel. Hur många lokala medier kan skryta med
något liknande?

1996 STARTADE WORD. När tre

nummer kommit ut läste 20
procent tidningen, när sju
nummer kommit ut läste 46
procent Word och sommaren
2008, efter tolv nummer,
hade Word kapat åt sig läsWord 2008

• 76 % av målgruppen känner till
Word, 50 % läser den.
• 26 unga har medverkat i redaktionen, varav 6 killar.
• 20 verksamheter använde Word
som informationskanal till unga.
• 5 nummer.
14

intresset hos hälften av Uppsalas gymnasieelever.
Nyckeln till framgången är
att Word genom sin konstruktion har en inbyggd
förankring hos målgruppen
och en fungerande distribution.
Words redaktion består av
ungdomar i gymnasieåldern,
under ledning av chefredaktör MÅRTEN MARKNE.
Redaktionen planerar och
producerar Word och har
därför möjlighet att ha ett
mycket stort inﬂytande över
innehållet. På så sätt blir
tidningen relevant för sina
läsare. Word delas ut på
Uppsalas gymnasieskolor,
direkt i läsarens hand, vilket
garanterar att varje exemplar når fram.

med Word är att
den ska vara en kanal mellan
unga och de som bestämmer i
Uppsala, genom att offentligt
ﬁnansierade verksamheter
annonserar. I och med detta
är Word en systerverksamhet till BOiU:s sedan länge
etablerade Mötesplatsen.
– Word är den mest effektiva mediakanalen till unga i
Uppsala, säger MARTIN PRICE,
projektledare för Word.
ETT AV MÅLEN

”

Word delas ut på
direkt i läsarens
hand, vilket
garanterar att varje
exemplar når fram.

Words redaktion har möte inför
nummer 12 med tema Frosseri.
Foto: Sandra Hammarling
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Samråd

BOiU gör regelbundet klassbesök med andra
kontor och nämnder än de som direkt ansvarar för barn- och ungdomsfrågor. Ofta
gäller dessa besök fysisk planering, samhällsplanering och ibland kultur och miljö.
Rådslag

BOiU och elevrådet på en grundskola
träffades under våren för att eleverna ville
vara med och påverka den planerade ombyggnaden av skolgården.
Resultatet av träffarna blev att elevrådet tillsammans med BOiU bjöd in berörda
politiker och tjänstemän till ett rådslag i
september.
Storvreta

►

13 16

BOiU, UAK och Stadsbyggnadskontoret har
samarbetat för att få in barnens åsikter i den
kommande utbyggnaden av Storvreta.
BOiU har stor erfarenhet av denna typ av
möten med elever och erbjöd sig därför att

göra detta samråd. Stadsbyggnadskontoret
och BOiU träffade elever i skolår 3, 6 och 9 i
två olika skolor. BOiU svarade för sammanställningen efter besöken och lämnade denna
till Stadsbyggnadskontoret.

Icke-diskriminering 2008:
BOiU:s kontakter
Barn/unga

• Kamratstödjare i
en gymnasieskola
och en grundskola.
• Ett skoldaghem.
• 11 jourtjejer i Tjejjouren Slussen.
Vuxna

• Cirka 200 lärarstudenter.

ICKEDISKRIMINERING
BOiU talar om diskriminering vid alla skolbesök som inte är Hur är
läget-besök. Arbetet riktar sig främst till lärare för att ge dem verktyg i skolans likabehandlingsarbete. Vid behov går vi även in med
punktinsatser på skolor som efterfrågar detta.
BOiU får kunskap om utsatta barn genom direktkontakt.
Arbetet kring icke-diskriminering har inte varit prioriterat under
2008.

Vision:

Uppsala är ett samhälle där inget barn diskrimineras och där alla
barn känner sig respekterade.

Föreläsningar
Om värdegrund och likabehandling:

• för skolans kamratstödjare i en gymnasieskola och en grundskola.
• på ett skoldaghem vid två tillfällen. En elev ﬁck därefter göra ett
17

arbete om allas lika värde och redovisade
det senare på BOiU.
Om likabehandlingslagen:

• två föreläsningar på EDU för lärarstudenter.

Utbildning

BOiU utbildar alla som arbetar i Tjejjouren
Slussen och lånar ut lokalen till deras verksamhet. BOiU ger också råd och stöd och kan
fungera som ”bakjour” vid svårare fall som
Tjejjouren kommer i kontakt med.
• BOiU har utbildat 11 tjejer i åldern 20-25
år för att sitta i Tjejjourens stödtelefon
och informera på skolor.

18

Samverkan 2008:
BOiU:s kontakter
Samverkansgrupper

• Statliga BO.
• Uppsala universitet.
• Trappan.
• Paraplygruppen.
• Socionomprogrammet vid Uppsala
universitet.
• Stora barn- och
ungdomskulturgruppen.
• Barn- och ungdomsnämnden.

SAMVERKAN
BOiU deltar i och utvecklar samverkansgrupper och nätverk kring
barn och unga. Genom detta arbete håller BOiU sig à jour med exempelvis kommunens socialtjänstarbete.
BOiU kan stödja eller starta mindre samarbetsprojekt för att lyfta
eller belysa olika aktuella frågor.
BOiU har kontakt med verksamheter som arbetar med barn och
unga och kan därför fungera som förmedlare mellan olika parter.

Vision:

inget barn ”faller mellan stolarna” eller utsättas för onödig byråkrati
på grund av bristande samverkan, alla som arbetar med eller för barn
och unga samverkar för barnets bästa samt utbyter erfarenheter och
kunskap.

Samverkansgrupper 2008
Statliga BO: nätverk för lokala barnombud

Statliga BO kallar Sveriges lokala barnombud till regelbundna träffar
i Stockholm för utbyte av erfarenheter och kunskap samt för att lyfta
olika problem.

►

19 22

20 år för barn i Uppsala
17 april ﬁrade Barnombudsmannen i Uppsala
sitt 20-årsjubileum med öppet hus i lokalerna
på Kungsgatan. Ingen annan kommun i Sverige
har haft en barnombudsman så länge.
HOS UPPSALAS BARNOMBUDSMAN

har barnets bästa alltid
stått i fokus. 1988 startades
verksamheten hos den ideella
föreningen Barnombudsmannen i Uppsala, som har sitt
ursprung i en jourtelefon för
barn.
20 år senare tog vi tillfället i akt att ﬁra med pompa
och ståt. Många inbjudna
gäster, bland annat politiker,
tjänstemän och samarbetspartners var inbjudna. Gåvor
mottogs, tal hölls och vi
visade fotograﬁer och pressklipp från alla år.
Genom åren har BOiU
20

tagit initiativ till många
projekt som är en viktig del i
mötet mellan vuxenvärlden
och barnen i Uppsala: Barnhearing i tio år där barn har
fått träffa beslutsfattare,
Mötesplatsen där ungdomar
på lika villkor möter de
som bestämmer i Uppsala,
Dialogforum på Fyrisgården
i samarbete med BOiU, det
lokala ungdomsmagasinet
Word, demokrati-workshopen
Hur är läget...

kränkningar och blir diskriminerade sedan starten;
barns rätt att skyddas mot
misshandel och sexuella
övergrepp – BOiU har lyft
fram barnets perspektiv och
arbetar för att förbättra situationen; att få personal inom
vuxenpsykiatrin att se ur
barnets perspektiv för barn
som lever med en psykiskt
sjuk förälder – en angelägen
uppgift som givit positiva
resultat för barnen.

genom
åren har varit ﬂyktingbarnens situation – många
ﬂyktingbarn och deras
föräldrar sökte BOiU för att
få stöd och hjälp; mobbning
– BOiU har arbetat med barn
som dagligen blir utsatta för

Hos Uppsalas
barnombudsman
har barnets bästa
alltid stått i
fokus.

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR

”

Barnombudsmannens
afﬁscher då och nu.
Foto: Henric Nyman
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Uppsala universitet: Samverkan kring barn som far illa

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 fungerar som moderator vid
den avslutande paneldebatten.
Trappans referensgrupp

Trappan arbetar med barn till alkohol- eller
drogberoende föräldrar eller föräldrar med
psykiska problem, samt barn som upplevt
våld i hemmet. I referensgruppen sitter
personal från kommunen, landstinget och
frivilligorganisationer.
BOiU har också tillsammans med Trappan
träffat lärare och elever i fyra högstadie- och
gymnasieskolor under året och har då pratat
om utsatta barn och ungdomar samt berättat
om respektive verksamheter.
Paraplygruppen

►

19 22

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.
Socionomprogrammets programråd

BOiU sitter med i programrådet för Socionomprogrammet vid Uppsala universitet.
Stora barn- och ungdomskulturgruppen

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.

Samarbetsprojekt

BOiU startar och/eller ingår i samarbetsprojekt för att lyfta eller belysa olika viktiga
frågor.
Barn som växer upp i våldets närhet

Tillsammans med Barnahus i Uppsala har
BOiU erbjudit och givit skolpersonal föreläsningar om barn som växer upp i våldets närhet och blir utsatta för brott. Läs mer på s 6.
Mansmottagningen

Mansmottagningen driver samtalsgrupper
med pappor som har aggressionsproblem.
BOiU och Mansmottagningen drev 2006-2008
ett samarbete i projektform, med syftet att
uppmärksamma och ge kvinnor och barn i
närheten av dessa män den hjälp de behöver.
Arbetet drivs vidare av Mansmottagningen
inom den ordinarie verksamheten, med BOiU
som samarbetspartner.

Övrigt

• BOiU har blivit intervjuade av Öhrlings
Price Waterhouse Coopers som på uppdrag av kommunrevisionen granskat ”hur
Uppsala kommun inarbetar barnkonventionen och ett barnperspektiv i nämndernas
verksamhet.” Rapporten ﬁnns publicerad
på uppsala.se.
• Särskilt inom ramen för Mötesplatsen
träffar BOiU regelbundet Upplands Lokaltraﬁk och Gatu- och traﬁkkontoret. Frågor
som hör till dessa är dominerande på både
Mötesplatsen och Hur är läget?
• BOiU har träffat Riksteatern och Skådebanan några gånger för ett eventuellt samarbete kring kontaktlistor och marknadsföring.
• 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
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vad som framkommer under skolbesök och i
råd- och stödsamtal.
• Fyrisgården arrangerar regelbundet Dialogforum, en mötesform inspirerad av Mötesplatsen och som ger funktionshindrade och
politiker/tjänstemän möjlighet att mötas.
BOiU strävar efter att medverka på samtliga Dialogforum.
• BOiU har vid ett ﬂertal tillfällen under
året haft kontakt med Upsala Elevhem, och
har även träffat föreståndare och anställda
tillsammans med politiker från UAN för
att diskutera förhållanden på elevhemmen.
BOiU var också med på en så kallad tillsyn
på elevhemmen och har gjort en presentation av BOiU:s verksamhet för de cirka 250
eleverna som bor på elevhemmen.
• BOiU har regelbunden kontakt med
Uppsalas Elevråd.
• BOiU bistod mötesnissarna i det från
BOiU i övrigt fristående arbetet med att
planera den internetbaserade evenemangskalendern U-events.
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Allmänt

BARNOMBUDSMANNEN
I UPPSALA
Verksamhetsidé

Sverige ratiﬁcerade FN:s barnkonvention
1990. Tidigare ägnade sig BOiU mycket åt
att utbilda ansvariga vuxna i barnkonventinen, men har under senare år funnit att
behovet av sådan utbildning har minskat.
Däremot är frågan hur man implementerar den alltid aktuell, och det är denna fråga
BOiU numera ägnar större delen av sin tid
åt.
BOiU arbetar för att

• barn, unga och vuxna i Uppsala kommun
ska lära känna barnkonventionen och
kunna använda den.
• 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.
• Uppsala ska vara ett samhälle där inget barn diskrimineras och där alla barn
känner sig respekterade.
• inget barn på grund av bristande samverkan ska ”falla mellan stolarna” eller
utsättas för onödig byråkrati.
• alla som arbetar med eller för barn och
unga ska kunna samverka för barnets
bästa samt utbyta erfarenheter och kunskap.
• barn och unga ska veta att de har rätt till
råd och stöd om de far illa eller mår dåligt.
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Målgrupper

BOiU ska som Uppsalas lokala barn- och
ungdomsombud stå i nära kontakt med barn,
unga, föräldrar samt personal och tjänstemän inom verksamheter som berör eller
möter barn. Beslutsfattare och politiker i
Uppsala är också en viktig mål- och samarbetsgrupp.
BOiU tar även emot studiebesök och har
under året bland annat tagit emot Kvinnojourens nya anställda, föreningen Zingo från
Stockholm, en elev i åttan från Älvkarleby
som gjorde sin prao på KLK och professor
Noriko Katayama (Kyoto Universitet).

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
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taget. Föreningen arbetar enligt avtal med
Uppsala kommun.
Historia

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 verksamheten,
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
fortfarande en viktig del av verksamheten.

Dokumentation och uppföljning

Uppföljning och dokumentation av verksamheten görs via:
• årlig verksamhetsrapport i form av årsberättelse.
• årsmötet, vilket ger riktlinjer, följer upp
och godkänner.

• skriftliga och muntliga rapporter till styrelsen. Denna sammanträder ca 10 ggr/år.
• regelbunden budgetuppföljning.
• regelbundna personalmöten.
• utvecklingssamtal med personalen.
• 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.
• Mötesplatsens resultat dokumenteras bl.
a. i form av nyhetsbrev och rapporter från
mötesnissarna.
• BO i Uppsala har även speciella kontaktpolitiker från BUN med vilka samtal om
verksamheten förs regelbundet.

Personal 2008
Fast anställda

• Ida B Lindman, verksamhetschef
och barnombudsman *
100 %
• Martin Price, handläggare **
100 %
• Ann-Mari Forsberg, handläggare
70 %
* Ida B Lindman var föräldraledig från maj
och ersattes då av Susann Stambolidou
Tellebo.
** Martin Price var föräldraledig fram till
augusti och ersattes då av Camilla Scheinert.
Projektanställda

• Mårten Markne, chefredaktör Word 80 %
• Olof Henriet, proffsnisse på Mötesplatsen
t om augusti
20 %
• Mattias Ekberg, proffsnisse på Mötesplatsen fr om augusti
20 %
Timanställda

Marie Broman, lokalvårdare
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Kompetens

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

Informationsverksamhet
Nyhetsbrev

BOiU:s nyhetsbrev ska utkomma cirka 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 via hemsidan.
• Under 2008 utkom nyhetsbrev i februari,
mars, april, juni, augusti, september och
november.
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Webb

BOiU har tre hemsidor: BOiU:s, Words
och Mötesplatsens. De två förstnämnda är
tämligen statiska informationssidor, medan
Mötesplatsens uppdateras oftare.
• dinbarnombudsman.nu: i genomsnitt 287
unika besökare/månad under januari-maj.
På grund av tekniska problem ﬁnns ingen
statistik för perioden juni-december.
• motesplatsen.net: i genomsnitt 695 unika
besökare/månad, med en topp på 1251
i juni.
• word-uppsala.se: genomsnitt 300 unika
besökare/månad.
Uppsalalimpan

Projektet Uppsalalimpan har pågått sedan
1996. De som köper Centralkonditoriets
Uppsalalimpa får etiketter på limporna med
BOiU:s telefonnummer och webbplats.
• Under 2008 såldes ca 2500 limpor.

Utbildning
Konferenser och utbildningsdagar

• Det svåra uppdraget, om föräldrar med en
funktionsnedsättning.
• Pappa-barnrelation, utbildningsdag ordnad
av Mansjouren i Uppsala.
• Länsnätverket för utsatta barn, föredrag
bland annat av Trappan.
• heldagskurs i Stockholm ordnat av Spädbarnsfonden, om barn och sorg.
• seminariet Barns röster om våld.
• den första delen av seminarieserien När
man krockar, arrangerad av Tryggare
Uppsala Län.
• två öppna forumseminarier anordnade av
Forum för skolan, ett samarbete mellan
etnologiska institutionen på Uppsala universitet och kommunen, teman Om normer
i skolan samt Genus, klass och sexualitet.
• kvällskurs om tre tillfällen, anordnad av
Bing & Lagerqvist Respektkonsulter, om
allas lika värde i skolan.

• Daphne special, konferens om unga kvinnor
med lindriga utvecklingsstörningar.
• BOiU och två mötesnissar deltog i en
Forumteaterföreställning i Stockholm om
likabehandlingsplanen.
Föreläsningar

• på Röda Korset om hedersrelaterat våld.
• frukostseminarium med Mikael Bedrup i
samband med kampanjen Alla barn har
rätt till en vit jul, i arrangemang av IOGTNTO.
Studiebesök

• på familjerätten.
Internutbildning

• heldagskonferens i Sunnesta med styrelse
och kansli.
• hel planeringsdag för tjänstemännen.
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BOiU i media

BoiU förekom 15 gånger i lokala medier under 2008 i form av intervjuer
samt Ida B Lindmans regelbundna krönikor i Uppsalatidningen.
15/1 ”Barnombudsmannen fyller 20 år i år”
UNT
18/1 Intervju med Ida Bylund
Uppsalatidningen
18/1 Ida Bylund krönika: ”Vuxna måste ta unga på större allvar”
Uppsalatidningen
15/2 Ida Bylund om vräkning av barn
Radio Uppland
22/2 Ida Bylund krönika: ”Vi behöver prata mer sex i skolorna”
Uppsalatidningen
28/3 Ida B Lindman krönika: ”Jämställdhet börjar med föräldraskapet”Uppsalatidningen
17/4 Ida B Lindman om BOiU:s 20-årsjubileum
TV4 Uppland
18/4 Ida B Lindman om BOiU:s 20-årsjubileum
Radio Uppland
24/4 ”BO ﬁrade 20 år och tar barnledigt”
UNT
23/6 Susann Stambolidou Tellebo, om sexuellt ofredande i skolan
Radio Uppland
12/9 Ida B Lindman krönika: ”Vi klarar oss inte utan volontärarbete” Uppsalatidningen
07/10 Olof Henriët, intervju om Åsiktsmässan
Radio Uppland
08/10 ”Frågor om högt och lågt på Åsiktsmässan”
UNT
08/10 Ida B Lindman krönika: ”Skilsmässa kan visst bara ’barnens bästa’” Uppsalatidningen
24/10 ”Värdegrund på Barnrättsdagen”
UNT
Under 2008 har BOiU också haft en frågespalt på unt.se.
unt.se
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Nyhetsbrev

feb
mars
april
juni
aug
nov

Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev juni
Nyhetsbrev augusti
Nyhetsbrev november

Uppsalalimpan

Etikett på varje Uppsalalimpa, ca 2500 st.
Evenemang

7/10 Åsiktsmässan, utställningsbord.
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