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IDROTT FÖR ALLA



Syfte med handlingsplanen

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

Föreningens mål (ska vara mätbara och delas upp på respektive målgrupp). 

Idrotten Vill

Barnkonventionen

Mål för ledare:

Mål för barn och ungdomar: 

Mål för föräldrar:



Förklaring av definitioner kopplat till exempel från vår verksamhet

Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar 
från en eller flera personer. Exempel på mobbning från vår verksamhet: 

Kränkande behandling  är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan före-
komma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner. Exempel på kränkande behandling 
från vår verksamhet: 

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. 
Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte. Exempel på diskriminering i 
vår verksamhet:  



Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete

Ledare:

Föräldrar:

Barn och ungdomar:



Så här agerar vi om någon beter sig illa

Ledare

Beteendet 
uppmärksammas

Beteendet 
bearbetas

Beteendet varnas

Beteendet får 
en konsekvens

Barn/ungdomar

Beteendet 
uppmärksammas

Beteendet 
bearbetas

Beteendet varnas

Beteendet får 
en konsekvens

Föräldrar

Beteendet 
uppmärksammas

Beteendet 
bearbetas

Beteendet varnas

Beteendet får 
en konsekvens



Oro för att ett barn far illa 
Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om 
ett barns situation

Namn:

Telefonnummer:

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten 

Namn:

Telenummer till socialtjänsten:

Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott? 
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).   

Namn:

Telefonnummer till polisen:

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?

Namn:

Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt? 
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)

Namn:

Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?

Namn:

Vilket stöd finns i kommunen:



Görs av:

Görs av:

Görs av:

Görs av:

Görs av:

Görs av:

Görs av:

När:

När:

När:

När:

När:

När:

När:

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år


	Föreningens Namn: NJURUNDA IK 2020
	Syfte med handlingsplanen: är att: - öka kunskapen inom Njurunda IK om mobbning, kränkningar och diskriminering. - förebygga uppkomsten av mobbning, kränkningar och diskriminering. - tidigt upptäcka förekomst av mobbning, kränkningar och diskriminering. 
	Mål för ledare: är att de ska vara väl införstådda vad Njurunda IK:s handlingsplan innebär och agera utifrån den. Våra ledare ska också vara utbildade i så hög grad som möjligt för att på så sätt inneha verktyg för att:- inspirera, engagera och ha roligt tillsammans med de aktiva. - stärka spelarnas självkänsla att bidra till god kamratskap. - Lyfta positiva beteenden till grupp och individ.
	Mål för barn och ungdomar: Alla aktiva ska veta vad mobbning, kränkningar och diskriminering är och alla aktiva ska vara en schysst kompis. Målet är att stärka barnens och ungdomarnas självkänsla och allas lika värde. Genom att vi i föreningen behandlar alla med ömsesidig respekt och välkomnar alla så möjliggör vi också gemenskap och ökat egenvärde. 
	Mål för föräldrar: I vår förening ska föräldrarna till aktiva vara väl införstådda med Njurunda IK:s handlingsplan och förväntas agera utifrån den. Föräldrarna ska vara så delaktiga de kan då det är tillsammans vi gör föreningslivet möjligt och allt arbete sker på ideell basis. Föräldrarna tar ansvar över sina barns aktiviteter i föreningen, läser utskick som görs och kommunicerar med ledare och styrelse vid behov och frågor. 
	Dokument 1: Njurunda IK:S stadgar och Policy
	Dokument 2: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/high-five-trygg-idrott/
	Dokument 3: https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Tryggidrott/
	Dokument 4: Spela, lek och lär
	Förklaring: mobbad person: - Fryser ut en medspelare för att denna anses dålig som spelare.- Upprepade hån för en medspelares utseende, beteende eller kunnande. - Får hen att känna att hen inte duger eller hör hemma i gruppen/föreningen.
	Förklaring: kränkande behandling: - Ledare favoriserar och prioriterar de "bra" spelarna och ignorerar då de som är "sämre"- Kommentarer om spelarnas utseende- Enbart negativ återkoppling
	Förklaring: diskriminering: Att inte ha pengar till utrustning, avgifter och andra aktiviteter. 
	Förebyggande arbete: Ledare: ska aktivt ansvara för att:- årligen uppdateras om föreningens policy- årligen uppdateras om handlingsplanen- inneha aktuella utbildningar- ha återkommande värdegrundsarbete i lagen Årligen vid ledarträff ska styrelsen återkoppla gällande arbetet för en trygg idrott fri från mobbning, kränkningar och diskriminering. Dokumentet ska inför ledarträff vara uppdaterat och styrelsen ska då informera nya och gamla ledare om hur föreningen aktivt arbetar med detta. I samband med detta tydliggör vi också vilka kontaktpersoner vi har och vart dokumentet hittas. Föreningens policy ska också lyftas varje år i samband med ledarträff. Ledare ska vara utbildade i föreningen, vilket innebär att våra ledare ska inneha aktuell tränarutbildning utifrån vilket lag som tränas. Ytterligare utbildningar ses som positivt.
	Förebyggande arbete: Föräldrar: i föreningen ska: - ha kännedom om föreningens policy och värdegrund för att tydliggöra vikten av gemenskap och allas lika värde. - ha möjlighet att delta på föreningens gemensamma aktiviteter, vilket ökar föreningen sammanhållning. - har möjlighet att vara involverad och aktiv i föreningen genom att ta del av det föreningen publicerar och återkoppla synpunkter för att utveckla föreningen. Information sprids både via mail och på föreningens hemsida www.njurundaik.se. Årligen erbjuds föräldrar att delta på föräldramöte för mer information. På detta föräldramöte så ska ledare eller styrelsemedlemmar informera om föreningens arbete för en trygg idrott fri från mobbning, kränkningar och diskriminering. I samband med mötet ska också föräldrar informeras om vart de kan läsa mer i aktuella dokument. 
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	Trappa Ledare 1: Ring styrelsens kontaktpersoner Charlotta eller Anna telefonnummer framgår på nästa sida. Charlotta och Anna kontaktar då ledaren. 
	Trappa Föräldrar 1: Matchvärd kontaktas vid olämpligt beteende vid match. Olämpligt beteende vid annat tillfälle kontaktas Charlotta eller Anna, kontaktuppgifter på nästa sida. 
	Trappa Barn och ungdomar 1: Samtal med barnet. Utförs av barnets ledare i laget eller annan trygg vuxen som då kommer prata om föreningens värderingar. Anna eller Charlotta kontaktas för information. 
	Trappa Ledare 2: Anna och Charlotta ansvarar för att beteendet varnas både muntligt och skriftligt och följs sedan upp enligt överenskommelse. 
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	Trappa Barn och ungdomar 3: Anna eller Charlotta ser till att ledare följer upp detta med berörda parter inom rimlig tid. Samtal med berörda parter i större gruppVarning sker av styrelsen om beteendet kvarstår. 
	Trappa Ledare 4: Beroende på beteende så kommer lämplig åtgärd att vidtas. Avstängning kan bli aktuell. Beslut fattas i styrelsen och berörd ledare informeras. 
	Trappa Föräldrar 4: Styrelsen meddelar förälder med återkommande olämpligt beteende att denna inte är välkommen på föreningens aktiviteter. 
	Trappa Barn och ungdomar 4: Vid allvarliga och upprepade tillfällen kan uteslutning ske. Meddelande om uteslutning sker av Anna eller Charlotta. Styrelsen informerad. 
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	Telefon 2: 060-192 262 socmottagningfamilje@sundsvall.se
	Telefon 3: 114 14
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