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Årsrapport 2019/2020 for Elev - , lærling og mobbeombudene i Troms og
Finnmark

Til alle kommuner i Troms og Finnmark, samt Longyearbyen lokalstyre

Årsrapport 20 19 /20 20 for Elev - , lærling og m obbeombude ne i Troms og Finnmark
Vedlagt finner dere årsrapport fra Elev - , lærling og m obbeombude ne i Troms og Finnmark for skole - og
barnehageåret 201 9 /20 20 .

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i de 176 henvendelsene som er kommet fra ungdom og
foreldre, samt 103 skolebesøk, foreldremøter og kurs rundt om i hele fylket.

Ombudene ber om at rapporten distribueres til og behandles i aktuelle politiske utvalg og komiteer i
din kommune, også aktuelle ungdomsråd. I tillegg ber jeg om at den distribueres til barnehager,
skoler, for eldreutvalg , elevråd og andre aktuelle instanser i din kommune.

Rapporten viser hvordan ombudet jobber og sier noe om de utfordringene barn og ungdom møter i sin
hverdag rundt i Troms og Finnmark fylke. Dette også basert på de mer enn 740 henvendelsene vi har
fått siden oppstarten i mai 2017.

I rapporten er det satt opp noe statistikk som gjelder hele fylket. Utvidet informasjon på kommunenivå
må kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra ombudene . Engasjementskartet på s. 8/9
viser hvilke n type jobb ombudet har gjort inn mot de ulike kommunene.

Ombudenes anbefalinger finner dere på s.34 og 35. Vi ønsker at dere vurderer hvordan status er når det
gjelder disse anbefalingene og gir oss ei tilbakemelding. Vi håper rapporten kan bidra i kvali tetsarbeidet
med barnehage - , skole - og oppvekstmiljø i din kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har
innspill/kommentarer til rapporten eller Mobbeombudets arbeid.

Mobbeombudet ber om ei kort tilbakemelding som viser hvordan din kommune har beha ndlet
rapporten og med kommentar til håndteringen av anbefalingene . Vi ber også om at dere fører på
oppdatert navn og kontaktinformasjon på kommunal kontaktperson for ombudene.
Vedlagte tilbakemeldingsmal kan gjerne brukes - frist 01.04.2021.

Vi t akker for godt samarbeid om barn og unges oppvekstmiljø i 201 9 /20 20 og ser frem til å fortsette
dette.
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Med vennlig hilsen
Janne Sannes, Anita Lervoll og Jon - Halvdan Lenning
Elev - , lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark

Vedlegg:
• Årsrapport fo r Mobbeombudet i Troms 2019/2020
• Mal for tilbakemelding på årsrapport

Med hilsen

Jon Halvdan Lenning
Rådgiver
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