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Syfte
Landvetter Fotboll ska ha en
förebyggande handlingsplan med
åtgärder för att förhindra och
upptäcka mobbning, diskriminering
och kränkande behandling.

Föreningens mål
Föreningens mål ska vara
förankrade i styrelserna och
- bidra till att ALLA barn SKA ha
samma värde och rättigheter
- bidra till att INGA barn
diskrimineras
- se till att barnets bästa ALLTID
beaktas vid varje beslut (vad som är
barnets bästa måste dock avgöras i
varje enskilt fall).
- se till att ALLA barn har rätt att
säga sin mening och få den beaktad
(med hänsyn till barnets ålder och
mognad)
- bidra till att öka kunskapen om
mobbning, diskriminering och
kränkande behandling
- att informera om Landvetter
Fotbolls handlingsplan till ledare,
föräldrar och ungdomar

Vår förening utgår
ifrån dokument som
är vägledande för vår
handlingsplan
- Idrotten Vill
- Barnkonventionen
- Skapa trygga idrottsmiljöer för
barn o ungdomar (SISU)
- Landvetter Fotbolls riktlinjer
- en genomarbetad och förankrad
värdegrund
- ett ”levande” policydokument och
föreningens stadgar

Aktiviteter för
föreningens
förebyggande arbete
- regelbundna samlingar med
laget/grupperna
- utbildning för ledare inom
föreningen
- god föräldrakontakt
- vuxennärvaro vid träning/match
- muntlig och skriftlig information till
ledare, föräldrar och
barn/ungdomar
- kontroll ur belastningsregistret
- riskanalyser inför kommande
arrangemang, t.ex cuper

Så här agerar vi om
någon beter sig illa
Hur gör vi när någon har blivit
utsatt för mobbning, diskriminering
eller kränkande behandling?
Anmälan mot en ledare
Om någon vill anmäla en ledare för
olämpligt uppträdande så ska denna
person kontakta någon av
föreningens kontaktpersoner.
Föreningen uppmärksammar,
bearbetar och tar beslut gällande
aktuellt fall/situation.
Anmälan mot en förälder
Om någon vill anmäla en förälder
för olämpligt uppträdande så ska
denna person kontakta (1) ledaren
för laget. Om inte ledaren känner att
denne kan/har kompetens att
åtgärda anmälan så ska ledare
lämna över till (2) någon av
föreningens kontaktpersoner.
Föreningen uppmärksammar,
bearbetar och tar beslut gällande
aktuellt fall/situation.
Anmälan mot ett barn/ungdom
Om någon vill anmäla ett barn eller
ungdom för olämpligt uppträdande
så ska denna person kontakta (1)
ledaren för laget. Om inte ledaren

känner att denne kan/har
kompetens att åtgärda anmälan så
ska ledare lämna över till (2) någon
av föreningens kontaktpersoner.
Föreningen uppmärksammar,
bearbetar och tar beslut gällande
aktuellt fall/situation.
Allmänt
De förebyggande åtgärderna och
besluten kan skilja sig åt beroende
på om anmälan gäller ledare,
föräldrar eller barn- och undomar.
Varje situation är unik och beslutet
är situationsanpassat.
Tillvägagångssätt
Beteendet uppmärksammas
Samtal med den som har kontaktat
föreningen. Samtal med den
utpekade. Utgå ifrån
Barnkonventionen, ”Föreningens
Riktlinjer” och låt alla komma till tals
på ett konstruktivt och respektfull
sätt.
Beteendet bearbetas
Samtala med alla involverade. Den
som utpekas, den utsatte, föräldrar,
andra ledare, ev. andra barn- och
ungdomar och låt alla komma till
tals på ett konstruktivt och
respektfull sätt.

Beteendet får en konsekvens
Beslut om varning, förändring eller
uteslutning? Beslut att kontakta
myndigheter. Styrelsen i föreningen
tar alltid det slutgiltiga beslutet. Vid
behov kontaktar föreningen
utomstående organisationer. Om
anmälan/ärendet går till
Socialtjänsten så utreder de
anmälan.
Utomstående organisationer finns
tillgängliga att gå vidare till:
- Ungdomsmottagningen0104733602
- BRIS 0771 50 50 50
- Rädda Barnen 08-698 90 00
- Friends 08-54551990
- Polisen 112
- Socialtjänsten 031-7246100

Barnkonventionen
Artikel 2, 3, 6 och 12 är
grundprinciper och ska ligga till
grund för tolkningen av alla artiklar.
Artikel 2
Icke diskriminering:
Idrottsverksamhet för barn ska
bygga på att alla är välkomna, alla
ska känna sig delaktiga och känna
gemenskap, alla har samma värde.
Idrotten ska vara fri från
diskriminering och kränkningar.

Artikel 3
Barnets bästa i främsta rummet.
Såväl träning som tävling för barn
ska genomföras med ett
barnperspektiv och utgå från
barnets bästa.
Artikel 6
Rätt till liv och utveckling.
Idrottsverksamhet för barn ska
utformas så att alla får chansen att
lära och utvecklas i egen takt. Barn
ska ges förutsättningar att delta i
idrott som en viktig del att stärka
hälsan.
Artikel 12
Rätt till inflytande. Barn har rätt att
uttrycka sina åsikter och komma till
tals i frågor som berör dem också i
sitt idrottsutövande.

Oro för att ett barn far
illa?
Ta oron på allvar! Vem i föreningen
kontaktar jag om jag oroar mig
för/fått vetskap om ett barns
situation? Kontakten kan ske
anonymt, skriftligt eller muntligt.
Kontaktpersoner LIS
Morgan Johansson 0733-472740
Mette Grefsrud Persson 0707-180467
Kontaktpersoner LIF
Ulrika Arvelin 0709-648033
Dick Andersson 0703-608659
Socialjour
031-7246200

