BARN ELLER UNGDOM:.

HVORDAN HAR DU.
OPPLEVD HJELPEN DU.
HAR FÅTT FRA BUP?.

Vil du fortelle om hvordan du har hatt det
når du har fått hjelp av BUP?
Barneombudet holder på med et prosjekt om barn og ungdom som har
fått eller får hjelp fra BUP (psykisk helsevern for barn og ungdom).
Vi skal prøve å finne ut om barn og ungdom får den hjelpen de trenger,
og da vil vi gjerne prate med akkurat deg.
Det er mange ting vi lurer på, blant annet:
• Hvordan har det vært å komme til BUP?
• Måtte du vente lenge?
• Får du timer når du trenger det?
• Er du trygg når du møter BUP?
• Er timene dine tilpasset skolegang?
• Og flere andre ting.
For å finne ut av disse tingene vil vi gjerne prate med deg alene, men om
du ikke har lyst til det så kan vi gjøre det sammen med foreldrene dine
eller en annen voksen du stoler på.
Vi møter deg der det passer best for deg.

Hva gjør vi med informasjonen?
Den informasjonen vi får i prosjektet, vil vi bruke til å påvirke politikere,
slik at barn og ungdom får et enda bedre tilbud i fremtiden.
Barneombudet har taushetsplikt. Det betyr at det dere har sagt kan bli
tatt med i en rapport vi skal skrive, men ingen vil få vite at det er du som
har sagt det. De som jobber i BUP får ikke vite hva du har sagt.

Vil du snakke med oss? Ring oss,
send oss en SMS eller en e-post:
Morten Hendis
Tlf. 911 04 303
morten.hendis@barneombudet.no

Kjersti Karlsen
Tlf. 902 09 636
kjersti.karlsen@barneombudet.no

Om du ikke vil ringe oss selv så kan du også få foreldrene dine til å kontakte oss.

Barneombudets oppgave er å passe på
at barn og ungdom blir hørt og tatt på
alvor.
Vi skal derfor følge med på at lover og
regler som gjelder barn og ungdoms
følges, og følge med på hva barn og
ungdom trenger for å ha det bra på skole, at de får gode helsetilbud og andre
viktige saker for barn og unge.
Vi skal passe på at barn og unges behov
blir tatt hensyn til av politikere og andre
som bestemmer.

Barneombudet er både en person og et
kontor. Inga Bejer-Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat.
Sammen med ombudet jobber det cirka
20 personer som gir ombudet råd om
medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er
viktige for barn.
Barn og ungdommer er viktige rådgivere for ombudet, og derfor ber vi nå om
deres hjelp.

