Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

Svegs Curlingklubb

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Ska fungera som ett hjälpmedel för att veta hur man ska göra om problem uppstår.

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

Att ha kunskap och kännedom om handlingsplanens innehåll för att kunna få konkret hjälp i
situationer som uppstår, och agera utifrån de.

Mål för barn och ungdomar:

Att ha kunskap och kännedom om handlingsplanen. Veta vem de ska vända sig till, och hur de
ska vara för att vara en bra kompis för att alla ska må bra och ha kul.

Mål för föräldrar:

Att ha kunskap och kännedom om handlingsplanen och innehållet i den och agera utifrån det.
Ha föräldramöte för samtliga vid terminstart.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen

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:

En förälder hånar återkommande sitt barn när misstag görs under tävling/match/uppvisning.
Samma barn utsätts ofta för skämt som andra i träningsgruppen skrattar åt.
Ett barn blir hela tiden utsatt för små knuffar av de andra. "Men hen skrattar ju själv" säger de
när ledaren påtalar de.

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:

Barnen kallar varandra skämtsamt "jävla sopa" och "Du då, den jävla bög" eller liknande under
träning.
En förälder pratar nedsättande om en ledare med andra föräldrar.
Kritisera prestationen på isen.

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:

Ett barn blir aldrig tillfrågat om skjuts när de är tävling på annan ort.
Ett barn slutar och föräldrarna säger till klubben att det är på grund av att barnet känt sig utanför.
En förälder skämtar om ett barns övervikt till andra föräldrar under tävling.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Gå en kurs/utbildning för ledare där man går igenom hur man kan se att ett barn far illa.

Föräldrar:

Föräldramöte i samband med första träningen inför säsongen.
Testa att spela curling.
Bilda en arbetsgrupp som hjälper styrelsen.

Barn och ungdomar:

Skicka ut en enkät vid näst sista träningen för säsongen för att kolla hur ungdomarna/barnen
har uppfattat säsongens träningar. Vad har varit bra och vad kan förbättras!
Vara med och bestämma klubbens ordningsregler.

Så här agerar vi om någon beter sig illa
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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 Alf Göransson
Telefonnummer:

0680/109 19
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Alf Göransson (ordförande) och personen som har gjort anmälan
Telenummer till socialtjänsten:

0680/161 40, 161 00
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Alf Göransson (ordförande) och personen som har gjort anmälan
Telefonnummer till polisen:

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

Ledaren + en till som barnet har förtroende för.
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Alf Göransson (ordförande) + ledaren
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Alf Göransson (ordförande) + ledaren
Vilket stöd finns i kommunen:

Socialtjänsten 0680/161 40, 161 00

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Informerar styrelsen

Görs av: High five gruppen + styrelserepresentanterna som har varit med i utbildningen
När:
Vid nästa styrelsemöte
Upptaktsmöte för ledarna och High five gruppen

Görs av: Styrelsen
När:
Innan säsongen börjar
Upptaktsmöte för alla inblandade, barn, föräldrar, ledare, High five gruppen, styrelsen

Görs av: Styrelsen
När:

Vid årsmötet september/oktober

Görs av:
När:

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Tas upp vid varje årsmöte

Görs av: Styrelsen
När:

september/oktober

Upptaktsmöten med barn och föräldrar

Görs av: Styrelsen
När:

Görs av:
När:

Inför varje säsong

