Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

Mölltorp/Breviks AIF

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Syfte med handlingsplanen är att barn, ungdomar, ledare och föräldrar ska känna sig trygga och
trivas i Mölltorp/Brevik AIFs verksamhet. Samt att verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s
Barnkonvention och Riksidrottsförbundets idéprogram - Idrotten vill.

Föreningens mål (ska vara mätbara och delas upp på respektive målgrupp).
Mål för ledare:

Alla ledare ska veta vad mobbning, kränkning och diskriminering är.
Alla ledare ska vara väl införstådda i vad föreningens handlingsplan innebär.
Alla ledare förväntas agera utifrån den.

Mål för barn och ungdomar:

Alla aktiva ska veta vad mobbning, kränkning och diskriminering är samt vara en schysst
kompis.
Alla aktiva skall känna till föreningens värdegrundsdokument samt aktivt arbeta med dessa.

Mål för föräldrar:

Samtliga föräldrar till barn och ungdomar är väl införstådda i vad föreningens handlingsplan
innebär och förväntas agera utifrån den.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
SvFF "Tio föräldrabud"

MBAIFs egna värdegrundsdokument - Blå Målet

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:

Ledare: En ledare kränker och/eller bestraffar upprepade gånger systematiskt samma barn.
Ex.vis säger - Du missar hela tiden målet
Barn/ungdom: Samma barn blir alltid uteslutet ur gruppen
Ex. Efter träningar blir samma tjej utsatt på sociala medier av andra i träningsgruppen
Förälder: En förälder hånar upprepade gånger samma barn.

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

Ledare: En ledare använder glåpord, blickar eller miner mot ett barn
Ex. Ledare skäller på egna eller andras barn för att de inte var tillräckligt bra under
träning/match.
Förälder: En förälder använder glåpord, blickar eller miner mot ett barn, ledare eller domare.
Barn/Ungdom: Ett barn använder glåpord/blickar eller miner mot ett annat barn

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:

Ledare: En person får inte vara ledare för att hen är homosexuell
Barn/Ungdom: Ett barn kan inte vara med för att föräldrarna inte har råd
- "Jag blev inte uttagen trots att jag har varit med på varje träning", säger barnet
Förälder: En person får inte vara ledare pga sin funktionsnedsättning.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

-Kontinuerligt arbeta med frågorna tillsammans med ledare för att öka medvetandet om problem
som kan uppstå, ge verktyg för att hantera situationer/problem och vidareutbilda.
Ledarutbildning genom bl.a SISU Idrottsutbildarna
- Upprätta/uppdatera policys om regler för ledare - Lathund
- Föräldramöten

Föräldrar:

- Utse kontaktföräldrar i varje lag
- Inbjuda till regelbundna föräldramöten för genomgång av bl.a Föräldrarnas 10 budord (RF), RF
Idrotten vill och föreningens egna värdegrundsdokument som Blå målet.
- Föräldragruppen utformar egna Föräldrabudord
- Gemensamma aktiviteter barn/ungdom/föräldrar/ledare

Barn och ungdomar:

- Regelbundet arbeta med värdergrundsövningar som ex. Bra lagkamrat. SISU Idrottsutbildarna
har bra utbildningsmaterial.
- Inflytande på träningar, ex få ta ansvar för uppvärmning

Så här agerar vi om någon beter sig illa
Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Samtal med enskild.
Utförs av
ordf/v.ordf/värdegrunds
ansv. (VGA)

Beteendet varnas

Varning om det inte
sker en förändring.
Kontakta andra
berörda. Utförs av
ordf/v.ordf/VGA

Samtal med
involverade i större
grupp, varning för
konsekvenserna i nästa
steg om ingen
förändring sker. Utförs
av ordf/v.ordf/VGA
med stöd ev extern
hjälp

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Föräldrar
Beteendet
uppmärksammas

Samtal med enskild.
Utförs av ledare med
stöd i det fall det
behövs

Beteendet varnas

Varning om det inte
sker en förändring.
Kontakta andra
berörda. Beslut om
varning fattas av
styrelsen.
Ordf/v.ordf/VGA
informerar föräldern.

Samtal med
involverade i större
grupp, varning för
konsekvenserna i nästa
steg om ingen
förändring sker. Utförs
av ordf/v.ordf/VGA
med stöd extern hjälp

Beteendet
uppmärksammas

Samtal med enskild
eller med berörda
parter. Utförs av
ledaren till barnet/en
och berörda föräldrar
informeras i de fall det
behövs. Ev lyfta i
grupp så att alla parter
får en förståelse för
problemet.

Beteendet varnas

Varning om det inte
sker en förändring.
Kontakta andra
berörda.
Ungdomsansvarig och
lagets ledare utfärdar
varningen, föräldrar
informeras.

Beslut om åtgärd:
Styrelsen fattar beslut.
Meddelar:
Ordf/v.ordf/VGA med
stöd av styrelsen.
Information till andra.
Informationsvägar
enligt styrelsebeslut

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/ungdomar

Beslut om åtgärd:
Styrelse fattar beslutet.
Meddelar:
Ordf./v.ordf/VGA med
stöd av styrelse.
Information till andra:
Informationsvägar
enligt styrelsebeslut

Samtal med
involverade i större
grupp, varning för
konsekvenserna i nästa
steg om ingen
förändring sker. Utförs
av ledaren tillsammans
med ungdomsansvarig.
Ev. extern hjälp

Beslut om årgärd:
Styrelsen fattar
beslutet.
Meddelar:
Ordf/v.ordf/VGA med
stöd av styrelsen.
Information till andra:
Informationsvägar
enl.styrelsebeslut

Oro för att ett barn far illa

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om
ett barns situation
Namn:

Ordförande/v.ordförande eller Värdegrundsansvarig (VGA)
Telefonnummer:

MBAIFs kansli tel: 0505 - 30559.
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Ordf/v.ordf/VGA
Telenummer till socialtjänsten:

Karlsborgs kommun barnrättsombud 0505-17303. Socialjouren 0500-497421
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Ordf./v.ordf/VGA
Telefonnummer till polisen:

114 14
Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn:

Ordf/v.ordf/VGA/ledare enligt handlingsplanen
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Ordf/v.ordf/VGA/ledare enligt handlingsplanen
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Ordf./v.ordf/VGA/ledare enligt handlingsplanen
Vilket stöd finns i kommunen:

Barnrättsombud tel: 0505- 17303
Socialtjänst vx tel: 0500 -17000

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Förankra i styrelsen.

Görs av: Styrelseledamöter som har deltagit på utbildningen
När:
Styrelsemöte december 2016
Utse en värdegrundsansvarig och en VG kommitté som bereder frågorna

Görs av: Styrelsen
När:
Styrelsemöte december 2016
Säkerställ att nytillkomna ledare, barn och föräldrar har kännedom om handlingsplanen.

Görs av: VGA i samverkan med värdegrundskommitté och styrelse
När:

Årsmöte, styrelsemöte, sektionsmöten, föräldramöten

Gör en Informationsplan i föreningen hur handlingsplanen ska bli känd

Görs av: VGA i samverkan med värdegrundskommitté och styrelse
När:

Styrelsemöte januari 2017

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Handlingsplanen kommer att följas upp på årsmötet och efterföljande konstituering av styrelsen och
revideras på Utvecklingskonferenser motsv. Planen kommer på detta sätt också förankras i föreningen.

Görs av: Styrelsen i samverkan med VGA och VG kommitté
När:

Årsmötet och Styrelsens konstituering

Årshjulet/tavla på MBAIFs kansli

Görs av: Styrelsen, kanslipersonal, VGA och VG kommitté
När:

Görs av:
När:

Styrelsemöten

