Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

SYFTE MED HANDLINGSPLANEN
Selånger Bandy vill erbjuda barn och ungdomar en trygg social miljö. Syftet med
denna handlingsplan är att tydliggöra föreningens gemensamma syn och
förhållningssätt till all förekomst av mobbing, diskriminering och kränkningar.
Genom att arbeta förebyggande vill vi motverka all förekomst av dessa handlingar i
föreningen. Med ett gemensamt förhållningssätt i föreningen vet ledare vad som
förväntas och krävs.
Selånger Bandy har noll-tolerans när det gäller mobbning, kränkande behandling
och diskriminering.

FÖRENINGENS MÅL
Mål för ledare:
Ledare ska informeras om denna handlingsplan vid första ledarträffen för varje
säsong och veta var de kan hitta den.
Mål för barn och ungdomar:
Värderingsövningar ska hållas i samtliga lag under första halvan av säsongen, t ex
i samband med kickoff. Uppföljning hålls i resp lag i slutet av säsongen.
Mål för föräldrar:
Föräldrar ska informeras om denna handlingsplan vid ett föräldramöte varje
säsong. Föräldrarna är viktiga och delaktiga i att barnen har ett just sätt mot
varandra.

DESSA DOKUMENT ÄR VÄGLEDANDE FÖR VÅR HANDLINGSPLAN




Idrotten Vill
Barnkonventionen
Föreningspolicyn

FÖRKLARING AV DEFINITIONER KOPPLAT TILL EXEMPEL FRÅN VÅR
VERKSAMHET
Det finns några begrepp vi bör känna till för att skapa och säkra en trygg miljö för
våra barn och ungdomar.
Begreppen är kränkande behandling, diskriminering och mobbning.
Kränkande behandling
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.
Diskriminering
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.
Mobbning
Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för
negativa handlingar från en eller flera personer.

AKTIVITETER FÖR FÖRENINGENS FÖRBYGGANDE ARBETE
Ledare
Inför varje säsong har vi en genomgång av föreningens policy och vi går igenom
vår handlingsplan. Vi påminner varandra om att vara uppmärksamma om det
förekommer mobbning, kränkande behandling eller diskriminering. Vi påtalar vikten
av vuxennärvaro både på plan och i omklädningsrummet.
Föräldrar
Vi informerar om vår handlingsplan på föräldramöten. Viktigt att alla vuxna inom
föreningen tar ett aktivt ansvar gentemot diskriminering, mobbning och kränkande
behandling. Om man ser eller hör något så agerar man alt kontaktar en ledare.
Information om föreningens handlingsplan delas ut vid "inskrivning".

Barn och ungdomar
Vi informerar om vår handlingsplan och jobbar fortlöpande med
värderingsövningar. Det ska vara tydligt att vi har nolltolerans mot mobbning.
Lagstärkande aktiviteter för att skapa vi-känsla och gemenskap inom lagen och
föreningen.
Fadderverksamhet - större hjälper mindre.

SÅ HÄR AGERAR VI OM NÅGON BETER SIG ILLA
När en händelse uppmärksammas i ett lag ska ledare direkt prata med de
inblandade barnen/ungdomarna. Även vårdnadshavare ska informeras om
händelse. Inga vidare åtgärder vidtas såvida inte fler händelser uppmärksammas
med samma inblandade barn/ungdomar.
Fortsätter förekommandet av händelser och ledare inte kan reda ut situationen tar
ledare kontakt med styrelsen. Ledare tillsammans med representant från styrelsen
pratar med vårdnadshavare om att vi inte accepterar detta i föreningen. Sker ingen
förändring kommer uteslutning att ske.
Vid situationer där förälder oroar sig för barn/ungdomar i föreningen pratas i första
hand med ledare. Om inte det känns bekvämt, till exempel om det rör oro kring
ledare, ska kontakt tas med styrelsen istället.
Uppkommer situationer där socialtjänsten behöver kopplas in är detta styrelsens
uppgift.

ORO FÖR ATT ETT BARN FAR ILLA
Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns
situation?
Svar: Resp lagledare
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten?
Svar: Ordförande
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Svar: Ordförande
Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Svar: Resp lagledare
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
Svar: Resp lagledare
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Svar: Resp lagledare alt orförande

Vilket stöd finns i kommunen:
SISU
Socailtjänsten
Jourhavande präst (112)
Rädda Barnen

