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Hej! Hur mår du? 
Som ung har du har rätt att må bra och vara trygg. Ingen får slå dig eller göra 
saker som får dig att må dåligt. Dina föräldrar eller de vuxna du bor med ska ta 
hand om dig och se till att du har det bra.  

Om du har det jobbigt 
Det kan finnas flera anledningar till att du som ung mår dåligt. Det kan vara att 
du själv gör saker som inte är bra för dig som till exempel om du tar droger, 
dricker alkohol, gör någonting brottsligt eller gör dig själv illa.  

Det kan också vara att de vuxna du bor med inte tar hand om dig tillräckligt bra, 
till exempel på grund av att de är stressade, själva mår dåligt, dricker för mycket 
alkohol, tar droger eller har lite pengar. Det kan också vara att andra personer 
du känner eller till exempel har kontakt med på nätet kan göra saker som gör att 
du mår dåligt. 

Om du mår dåligt så ska du veta att det inte är ditt fel, du har rätt att må bra 
och det finns personer som du kan vända dig till för att få hjälp! 

Hit kan du vända dig 
Om du känner att du behöver hjälp och inte kan prata med dina föräldrar eller 
de du bor med, så finns det andra vuxna som du kan prata med. Hit kan du 
vända dig: 
 
Fridegårdsgymnasiets elevhälsa  
Kurator för elever på nationella programmen 
Telefon: 0171-538 52  

Kurator för elever på nationella program AST, IM och gymnasiesärskolan 
Telefon: 0171-527 31 

Skolsköterska  
Telefon: 0171-538 51 

Socialtjänsten i Håbo kommun 
Socialtjänsten finns till för att alla barn och unga ska vara trygga och må bra. De 
är vana vid att prata med och hjälpa personer som har det svårt. Om du vill ha 
mer koll på vad socialtjänsten gör kan du gå in på www.kollpasoc.se 

På dagen kan du ringa till Håbo kommuns kontaktcenter och be att få prata med 
socialtjänsten för barn och ungdom. Kontaktcenter har telefonnummer: 
0171-52500. 
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Du kan även ringa till Socialtjänstens mottagning på telefonnummer: 
0171-52931. Telefontiderna är: 

Måndag: 09.00-12.00 
Tisdag: 13:00-16:00 
Onsdag: 09:00-12:00 
Torsdag: 09.00-12:00 
Fredag: 09.00-12:00. 

På kvällar och helger kan du ringa socialjouren i Uppsala på telefonnummer: 
018-150000. 

Frivilliga organisationer 
Det finns många organisationer som finns till för att hjälpa barn och unga som 
du kan ringa anonymt eller chatta med. Här är några exempel: 

BRIS www.bris.se 
Rädda Barnen www.raddabarnen.se 
Maskrosbarn www.maskrosbarn.org 
Trygga Barnen www.tryggabarnen.org 

Polisen 
Om du eller någon du känner är i akut fara ska du ringa till polisen på telefon: 
112  

Hälsningar från skolan och socialtjänsten i Håbo kommun 
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