HANDBÓK

Ráðgjafarhóps umboðsmanns barna

ERT ÞÚ NÝ/R Í HÓPNUM?
( EF ÞÚ ERT ÞAÐ EKKI, HOPPAÐU
BEINT YFIR Á NÆSTU BLAÐSÍÐU! )
Ef þú ert ný/r, þá vertu innilega velkomin/n í
ráðgjafarhópinn. Þetta rit mun vonandi gagnast þér í
starfinu sem er framundan. Hér er farið yfir hlutverk
hópsins, hvernig við störfum og hvernig starfsárið lítur út.

Hér eru skilaboð frá einum ráðgjafanum í hópnum
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INNGANGUR
Salvör Nordal, umboðsmaður barna:

Kæru ráðgjafar,
Ráðgjafarhópur umboðsmanns barna
gegnir afar mikilvægu hlutverki hjá
embættinu. Reglulegir fundir hópsins
gefa mér og starfsmönnum embættisins
tækifæri til að ræða þau málefni sem við
vinnum að og fá hugmyndir um hvað
mestu skiptir fyrir ykkur. Við komum alltaf
reynslunni ríkari af ykkar fundi.

Einn liður í þessu verkefni var
endurskoðun handbókar ráðgjafarhópsins sem hér lítur dagsins ljós og
unnin var í virku samstarfi við starfandi
ráðgjafa. Í 12. gr. Barnasáttmálans er
fjallað um rétt barna til lýðræðislegrar
þátttöku og rétt þeirra til að láta skoðun
sína í ljós um málefni sem þau varða.

Í árslok 2018 samþykkti Alþingi breytingar
á lögum um umboðsmann barna sem
meðal
annars
fólu
í
sér
að
ráðgjafarhlutverk ykkar er nú lögbundið. Á
næstu árum verður eitt af megin
verkefnum
embættisins
að
efla
ráðgjafarhópinn og leitast við að styrkja
umgjörð hópsins og tryggja að í hópnum
starfi fjölbreyttur hópur barna sem hafi
sterk tengsl út á landsbyggðina.

Umboðsmaður barna leggur mikla
áherslu á þessa grein í störfum sínum
og leggur jafnframt áherslu á að
börnum sé gefið mun meira tækifæri til
að koma að stefnumótun og
ákvörðunum í samfélaginu. Það er von
mín að þátttaka ykkar í ráðgjafarhópnum verði í senn skemmtileg og
lærdómsrík.
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HVAÐ GERIR

RÁÐGJAFARHÓPURINN?
Ráðgjafarhópur umboðsmanns barna er ráðgefandi fyrir
umboðsmann barna um málefni sem snúa að börnum og
ungmennum í íslensku samfélagi.
Hlutverk umboðsmanns barna
gagnvart ráðgjafarhópi
Umboðsmaður barna:
veitir hópnum aðgang að sérfræðingum
sínum
útvegar fundaraðstöðu
gefur meðlimum hópsins tækifæri til þess
að taka þátt í ýmsum alþjóðlegum
verkefnum
sér fyrir veitingum á fundum
veitir ráðgjöfum strætómiða til þess að
komast á fundi
aðstoðar ráðgjafa við að óska eftir leyfi
vegna vinnu eða skóla þegar svo ber undir
Umboðsmaður barna veitir öllum fulltrúum
viðurkenningarskjal fyrir störf í
ráðgjafarhópnum og skrifar meðmælabréf fyrir
þá sem þess óska

Ráðgjafarhópur umboðsmanns
barna er vettvangur þar sem
ungt fólk á aldrinum 12 til 17 ára
kemur saman til þess að koma
skoðunum sínum á framfæri.
Auk þess fá þau tækifæri til þess
að hafa áhrif á það sem skiptir
þau máli í samfélaginu.

Hvað gerir
umboðsmaður barna?
Umboðsmaður barna er opinber talsmaður
allra barna á Íslandi frá aldrinum 0-18 ára.
Umboðsmaður barna hefur það hlutverk að
bæta hag barna og standa vörð um
hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. Því er
mikilvægt fyrir umboðsmanninn að heyra
reglulega í börnum og vinna út frá þeirra
athugasemdum.
Ráðgjafarhópur
umboðsmanns barna er mikilvægur þáttur í
starfi umboðsmanns barna. Hópurinn veitir
umboðsmanni tækifæri til að hafa virkt
samráð við börn.
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Afhverju er

HÓPURINN TIL?
Lög um umboðsmann barna
Samkvæmt lögum á

2. málsgrein 3. greinar:

umboðsmaður barna að hafa

Umboðsmaður barna skal í störfum
sínum leitast við að hafa virkt samráð
við börn og hafa hóp barna sér til
ráðgjafar um þau málefni sem snúa að
börnum í íslensku samfélagi

virkt samráð við börn og hafa
hóp barna sér til ráðgjafar.

Barnasáttmálinn

....

Starf ráðgjafarhópsins byggir að miklu leyti á Barnasáttmálanum.
Ráðgjafar fá sérstaka fræðslu um sáttmálann á ári hverju.
Í Barnasáttmálanum er fjallað um réttindi barna en samkvæmt honum eru einstaklingar börn upp að 18
ára aldri. Sáttmálanum er skipt niður í fjórar meginstoðir. Þær eru réttur til að þroskast og læra, réttur til
lífs, réttur til þátttöku og réttur til verndar.
Réttur til þátttöku er ein af grunnstoðum ráðgjafarhópsins. Tvær málsgreinar Barnasáttmálans fjalla
sérstaklega um rétt barns til þess að mynda eigin skoðanir, tjá þær og fá áheyrn.
1. málsgrein 12. greinar:

Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum
málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska.
1. málsgrein 13. greinar:

Barn á rétt til að láta í ljós skoðanir sínar, og felur það í sér rétt til að leita, taka við og miðla hvers kyns vitneskju
og hugmyndum, án tillits til landamæra, annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir
hvers kyns öðrum leiðum að vali þess.
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HELSTU VERKEFNI OG
HLUTVERK
Hópurinn er hluti af embætti umboðsmanns barna. Hann vinnur
með embættinu að ýmsum verkefnum.

Ráðgjafarhópurinn hefur:
Fundað með ráðherrum og forseta Íslands
Tekið þátt á þingfundi ungmenna

Helstu hlutverk
ráðgjafarhópsins eru að:
Vera ráðgefandi fyrir umboðsmann barna

Verið í alls kyns samstarfi við Rúv

á málum sem varða réttindi og hagsmuni

Búið til ýmis myndbönd um réttindi barna

barna og ungmenna

Farið á ráðstefnur erlendis fyrir hönd hópsins.
Haldið fræðsluerindi fyrir önnur ungmenni,
ráðherra og alþingismenn
Aðstoðað starfsfólk Alþingis við gerð
ungmennavefs

Fást við einstaka verkefni í samstarfi við
starfsmenn embættisins ef tími og
aðstæður ráðgjafa leyfa

Tekið þátt á ýmsum málþingum á vegum

Vinna að verkefnum sem stuðla að

ráðuneyta

vitundarvakningu barna og ungmenna

Fundað með nefndum Alþingis
Til dæmis um kosningaaldur og kynrænt

um réttindi þeirra

sjálfræði

Sitja fundi og ráðstefnur með

Skrifað blaðagreinar
Setið í nefndum á vegum mennta- og
menningarmálaráðuneytisins

sérfræðingum, ráðamönnum og
þingnefndum

Komið að skipulagningu Barnaþings
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VERKLAG
OG VINNUAÐFERÐIR

FUNDIR
Ráðgjafarhópurinn hittist einu sinni til tvisvar í mánuði á skrifstofu umboðsmanns
barna í Kringlunni 1, 5. hæð. Fundirnir standa ekki lengur en í tvær klukkustundir í
senn. Markmið funda ráðgjafarhópsins er að ræða ýmis mál sem varða börn og
ungmenni. Einnig eru ræddar hvaða leiðir eru færar hverju sinni, til þess að hafa áhrif á
þau málefni sem snúa að þeim, og bæta samfélagið fyrir börn á Íslandi. Ráðgjafar
skipuleggja sjálfir vinnu sína á milli funda.

FUNDARPLAN OG FUNDARBOÐ
Það er alltaf einn fastur fundartími hjá hópnum í mánuði. Miðað er við að aðrir
fundir séu ákveðnir með minnst viku fyrirvara.
Til þess að fá aðgang að hópnum má senda póst á netfangið
radgjafarhopur@barn.is.
Fundarboð er sent í gegnum lokaðan facebook-hóp ráðgjafanna.
Í viðburðarlýsingu má finna breytilegt fundarskjal. Allir ráðgjafar hafa jafnan
aðgang að því og geta komið málefnum sínum á dagskrá næsta fundar.
Athugið! Ef að ráðgjafi er ekki með facebook-aðgang þá er það hlutverk starfsmanns
ráðgjafarhópsins að passa upp á að hann sé alltaf meðvitaður um það sem er að
gerast í hópnum.

RITARI OG FUNDARSTJÓRI
Á hverjum fundi ráðgjafarhópsins skal vera einn ritari og einn fundarstjóri. Í upphafi fundar er
óskað eftir því að einhver taki þau hlutverk að sér og ef enginn býður sig fram getur starfsmaður
hópsins mannað annað hlutverkið. Best er þó ef að einhver í hópnum er tilbúinn til þess að taka
það að sér. Enginn þarf að sinna hlutverkum fundarstjóra eða ritara. Það getur þó verið góð
reynsla fyrir alla ráðgjafa.
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DÆMI

UM FUNDARGERÐ
ÞAÐ MIKILVÆGASTA VIÐ FUNDARGERÐINA ER AÐ:
Fram komi dagsetning fundar, hverjir sátu hann, hvað var rætt og hvernig
hópurinn skipti með sér verkum.
Muna að vista hana þar sem hægt er að nálgast hana aftur
Gefa öllum meðlimum hópsins aðgang að henni eftir fundinn. Ráðgjafar geta
komið með sínar athugasemdir og breytt fundargerðinni

VERKASKIPTING HVAÐ?
Verkaskiptingin er mikilvægur þáttur í starfinu. Á fundum ræðum við það sem við viljum
gera og ákveðum hver ætlar að gera hvað. Mikilvægt er að taka ákvörðun um hvenær
ljúka á tilteknum verkefnum og skrá lokadagsetningu.

RAUNDÆMI UM MÁLEFNI Á FUNDUM
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VINNUAÐFERÐIR
Allar hugmyndir eiga rétt á sér!
Mikilvægt er í upphafi að skilgreina tíma og afrakstur hvers verkefnis fyrir sig. Að hafa skýra stefnu
og setja lokadagsetningu á verkefnin hverju sinni. Þannig er auðveldara að halda sér við efnið og
halda vel utan um verkefnið svo það dagi ekki uppi eða falli neðar á verkefnalistanum.

Fulltrúar leita allra leiða til þess að koma réttindum barna á framfæri og eiga að vera vakandi fyrir
skoðunum annarra ungmenna. Við verðum ætíð að muna að við erum hér til þess að standa vörð
um réttindi barna og passa uppá að þeim sé fylgt eftir fremsta megni. Ásamt því að benda á það
sem betur má fara í málefnum barna. Allar hugmyndir eru velkomnar á fundum ráðgjafarhópsins.

VERKLAG RÁÐGJAFARHÓPSINS
Ráðgjafarhópurinn vinnur verkefni sín í samráði og samvinnu við
skrifstofu embættisins. Starfsmenn skrifstofunnar veita ráðgjöfum
fræðslu og aðstoða þá við undirbúning verkefna. Mikilvægt er að það
sem fer frá ráðgjafarhópnum sé borið undir skrifstofuna.
Stundum vinnur ráðgjafarhópurinn í vinnuhópum. Ákveðið er að
starfsetja vinnuhóp á fundi og tekur hann þá að sér afmarkað verkefni.
Verkefni þeirra eru
fjölbreytt og hafa skýran tímaramma.
Vinnuhóparnir gefa ráðgjöfum færi á því að skipta með sér verkefnum
eftir áhugasviði, tíma og svigrúmi.

Ef verkefnin eru umsvifamikil er gagnlegt að setja upp aðgerðaáætlun.
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DÆMI

UM AÐGERÐARÁÆTLUN
Hér má sjá hvernig gott er að halda utan um verkefnavinnu. Hægt er að nýta
sama blað til þess að halda utan um viðburði sem ráðgjafarhópurinn stendur fyrir:

Gera myndbönd fyrir málþing forsætisráðuneytisins
Hvað á að gera?

Myndbönd þar sem börn eru spurð hvaða málefni brenna helst á
þeim.

Hver ætlar að gera það?

Hver og einn aðili í hópnum ætlar að taka viðtöl við þrjá aðila
úr sínum skóla. Hópurinn fundar á skrifstofunni 8. maí og fær
aðstoð starfsmanna hjá embættinu.

Hvenær á það að vera búið?
Við ætlum að vera búin að taka viðtölin 13. maí, svo ætlar
Sóley að klippa myndböndin fyrir 20. maí.
Málþingið sjálft er svo 1. júní og þangað ætla allir að mæta.

Endurmat: Hvernig gekk?

Myndbandið var flott og kom vel út á málþinginu.
Það tafðist aðeins að klára að taka upp viðtölin en allt gekk
vel upp að lokum.
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KOSNINGAR
Hver á að gera hvað?
Einu sinni á ári er kosið um nýja starfsnefnd og stundum er kosið um það hver fer á viðburði
fyrir hönd hópsins, sérlega þegar þeir eiga sér stað erlendis.

Svona fara kosningarnar fram:

1.

Starfsmaður eða tengslafulltrúi hópsins auglýsir eftir framboðum á
Facebook síðu ráðgjafarhópsins. Óskað er eftir því að áhugasamir sæki um
með því að senda póst á netfang starfsmanns ráðgjafarhópsins.

2.

Áhugasamir senda póst þar sem fram kemur nafn, aldur og hvers vegna
viðkomandi er að bjóða sig fram.

3.

Þegar framboðsfresti lýkur eru framboð tilkynnt á Facebook hópnum og
allir meðlimir hópsins fá tækifæri til þess að kynna sér þau og kjósa.

4.

Kosið er með því að senda póst á starfsmann hópsins. Valdir eru aðilar í
fyrsta og annað sæti.

5.

Þegar starfsmaður hefur talið atkvæði er tilkynnt á Facebook hver bar sigur
úr býtum. Ekki er tilkynnt sérstaklega um fjölda atkvæða og því fær enginn
að vita hverjir hlutu hve mörg atkvæði.

Þegar atkvæði eru talin fær sá sem settur er í fyrsta sæti
fjögur stig en sá sem settur er í annað sæti tvö stig.
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STARFSNEFNDIN
Raddir allra í ráðgjafarhópi hafa jafn mikið vægi
Allar raddir ráðgjafarhópsins hafa jafn mikið vægi og því er enginn formaður í hópnum.
Hver og einn meðlimur er sinn eigin talsmaður. Starfsnefnd ráðgjafarhópsins eru þeir
fulltrúar sem sjá sérstaklega um nýliðun, réttindafræðslur og verkefnadreifingu.

Nýliðafulltrúi
Verður að vera meðlimur sem ekki hefur starfað lengur en ár með
hópnum.
Mikilvægt er fyrir hópinn að nýliðun eigi sér stað. Ungt fólk verður fljótt 18 ára
og því þarf alltaf að huga að því að fá nýja meðlimi inn í ráðgjafarhópinn.
Nýliðafulltrúi ber ábyrgð á því með starfsmanni að sjá um nýliðun. Fulltrúinn
heldur einnig utan um nýliða hópsins, skráir þá í tiltekið skjal og sér til þess
að allir hafi færi á því að taka virkan þátt á fundum.

Réttindafulltrúi
Verður að hafa reynslu af jafningjafræðslu á vegum ráðgjafarhópsins.
Eitt mikilvægasta hlutverk hópsins er að fræða ýmsa hópa um réttindi barna.
Því þarf sérstaklega að halda utan um réttindafræðslu. Réttindafulltrúi ber
ábyrgð á því með starfsmanni að haldnar séu kynningar á vegum
ráðgjafarhópsins. Fulltrúinn hjálpar til við að manna kynningar og deila
þekkingu og reynslu sinni til annarra meðlima hópsins.

Tengslafulltrúi
Verður að vera meðlimur sem hefur starfað lengur en ár með hópnum.
Það þarf að halda vel utan um ráðgjafarhópinn og gæta þess að allir séu
meðvitaðir um þau verkefni sem eru á döfinni. Tengslafulltrúi sér um það í
samráði við starfsmann. Hann sér einnig til þess að viðburðir hjá hópnum séu
mannaðir og veitir starfsmanni hópsins leiðsögn og ábendingar um starf
hópsins.
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STARFSÁRIÐ
Frá ágúst til maí

Hvert ár er einstakt í ráðgjafarhópi umboðsmanns barna, því verkefnin eru fjölbreytt. Þó eru
nokkrir fastir liðir í starfinu.

Upphafsfundur

Upphafsfundurinn er haldinn að sumarfríi
loknu. Á upphafsfundi eru helstu mál ársins
ákveðin.

Lokahóf
Við lok hvers starfsárs skal haldið lokahóf.
Lokahófið
er
uppskerufundur
ráðgjafarhópsins. Á því er farið yfir starfsárið
sem leið og fjallað um þau verkefni sem
ráðgjafarhópurinn tók að sér á árinu. Auk
þess er fjallað um áframhaldandi störf
hópsins; hvað mætti betur fara og hvað
gekk vel á árinu sem leið. Þannig fer nýr
ráðgjafarhópur betur af stað inn í næsta
starfsár að sumri loknu. Lokahófið er síðasti
fundur fyrir sumarfrí ár hvert.

Kosningar í starfsnefnd
Á ári hverju er kosið um nýja starfsnefnd
innan hópsins. Það er gert um það bil
mánuði fyrir lokahófið og nýa starfsnefndin
aðstoðar þá eldri við skipulagningu
lokahófsins.

Greinagerð í ársskýrslu
Ráðgjafarhópurinn skilar af sér greinagerð
um störf sín í lok árs sem er birt í ársskýrslu
umboðsmanns barna þar sem farið er yfir
störf embættisins á liðnu ári.

Dæmi um greinagerð í ársskýrslu
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VINNUREGLUR
UM TÖLVUPÓSTFANG RÁÐGJAFANNA
Vinnureglurnar voru samþykktar á fundi 18.október 2016
1. gr. Fulltrúar ráðgjafarhóps umboðsmanns barna fá aðgang að netfangi við upphaf starfsárs.
2. gr. Fulltrúar ráðgjafarhópsins skuldbinda sig til þess að nota tölvupóstfangið eingöngu í
tengslum við samskipti sem tengjast starfsemi og verkefni á vegum ráðgjafarhópsins. Fulltrúar
þurfa að að hafa í huga að óviðeigandi notkun á tölvupósti getur skaðað embætti
umboðsmanns barna og dregið úr gildi ráðgjafarhópsins. Tölvupóstfang ráðgjafarhópsins má
ekki nota í einkaerindum.
3. gr. Eftirfarandi takmarkanir eru á notkun tölvupóstfangsins radgjafarhopur@barn.is
Óheimilt er að nota tölvupóst til sölumennsku, safnana, keðjubréfasendinga eða í öðrum
tilgangi sem ekki samræmist starfsemi embættisins og er því óviðkomandi.
Óheimilt að senda eða varðveita tölvupóst, sem brýtur gegn almennu velsæmi, meiðir æru
annars manns eða gæti með öðrum hætti varðað við lög.
4. gr. Brýnt er að vanda frágang tölvupósts, stafsetningu og málfar.
5. gr. Mælst er til þess að fulltrúar ráðgjafarhópsins setji nafn sitt á þann póst sem sendur er: „fyrir
hönd ráðgjafarhópsins, nafn.“
6. gr. Mælst er til að setja eftirfarandi neðst í tölvupóstinn: „Vinsamlegast athugið að upplýsingar í
tölvupósti þessum og viðhengjum við hann eru eingöngu ætlaðar þeim sem póstinum er beint
til og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál.“ Einnig er hægt að benda á símanúmer,
slóð og tölvupóstfang ráðgjafarhópsins og/eða embætti umboðsmanns barna.
7. gr. Varast ber að opna viðhengi, sem viðtakandi kann ekki deili á eða hlaða inn skrám eða
forritum af vefnum frá öðrum en traustum vefmiðlurum. Berist ráðgjafarhópnum óæskilegur
tölvupóstur skal honum eytt. Öllum erindum sem ekki tengjast ráðgjafarhópnum skulu
áframsend á ub@barn.is sem fyrst.
8. gr. Starfsmaður embættis umboðsmanns barna getur skoðað tölvupóst ráðgjafarhópsins ef
svo ber undir. Bæði til þess að stíga inn í samskipti, veita upplýsingar og fylgjast með gangi þeirra
mála sem ráðgjafarhópurinn starfar að hverju sinni.
9. gr. Mælst er til þess að þegar verið er að senda tölvupóst frá póstfangi ráðgjafarhópsins að
sent sé “bcc” á ub@barn.is svo að starfsmenn embættisins séu meðvitaðir um það efni sem
hópurinn sendir frá sér.
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