Alarmtelefonen for barn og unge
Serviceboks 417
4605 Kristiansand

November 2012

HEI!
Alarmtelefonen for Barn og Unge har vært i drift i 3 år. 116 111 er en viktig nødtelefon for barn og
unge som lever med vold, rus og omsorgssvikt. Det er derfor viktig å spre informasjon om 116 111
slik at alle barn og unge under 18 år kjenner nummeret.

Besøk:
Tollbodgata 45 Tinghuset
4605 Kristiansand
Tlf: 116 111
SMS: 41 71 61 11
E-post: alarm@116111.no
Nettsted: www.116 111.no
Barnevernvakten i Kristiansand
Tlf: 38 07 54 00
Fax: 38 07 54 03
Konto: 6320 05 41199
Org.nr.: NO 963 296 746

Vedlagt ligger informasjonsmateriell om Alarmtelefonen. I tillegg ligger det vedlagt 2 brosjyrer:
• Hva er det med den jenta? er laget er laget som en guide for lærere. Guiden er et
		 hjelpemiddel i samtaler med barn som har det vanskelig og som man er bekymret for.
• Tegneseriene om gutten og jenta kan brukes som et samtaleark i samtale med ett barn
eller i en klasse. Tegneseriene ble testet på 5 klassinger ved en skole i Kristiansand med
		 klassestyrer og sosiallærer til stede. Barna var svært engasjerte og både vi og lærere
		 opplevde at vold, rus og omsorgssvikt er noe barn er opptatt av og bryr seg om.
Klistermerkene med nødnummer ble delt ut på slutten og barna klistret disse på
		 mobilene eller i skoledagboken.
Dersom dere ønsker å trykke opp materiell ligger alt tilgjengelig på vår hjemmeside
www.116111.no. Det er viktig at tegneserien trykkes i farger da fargene er brukt som et
virkemiddel for å få frem skifte i følelsene hos gutten og jenta. På hjemmesiden finner dere
også mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.
Vår målsetting er at barn og unge skal ta kontakt med Alarmtelefonen for å få hjelp,
dersom de lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Takk for at din skole og du som lærer bidrar til at alle barn og unge i din kommune
får riktig og nødvendig hjelp!

Med vennlig hilsen
Monica Brunner						Sylwia Obuchowicz
Leder								Informasjonsansvarlig

