Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

BACKE IF

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Backe IF:s mål är att förhindra mobbning, diskriminering, kränkande behandling,
sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.

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

Backe IF har som mål att alla ledare skall få information om handlingsplanen och
föreningspolicyn och att man därefter skall agera efter dessa.

Mål för barn och ungdomar:

Backe IF har som mål att alla barn och ungdomar skall känna till handlingsplanen och
föreningspolicyn och agera efter dessa.

Mål för föräldrar:

Backe IF har som mål att alla föräldrar och medlemmar skall känna till handlingsplanen och
föreningspolicyn och agera efter dessa.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Idrottsbrevet

Riksidrottsförbundets Inkluderande Idrott
Backe IF:s föreningspolicy

Backe IF:s stadgar

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:

Känslan att inte bli sedd.
Inte vara med i gruppen.
Känslan att inte få beröm.
Känslan att inte klarar av vissa övningar.
Ofta få höra att man är dålig.
Fysiskaövergrepp av någon eller några i gruppen.

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:

Nedlåtande kommentarer.
Utfrysning.
Glåpord

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:

Favtoriseringar.
Osynliggöra någon.
Rasistiska uttalanden.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Arrangera ett möte/träff med alla tränare och ledare.
Tidpunkt: Sensommaren / höst innan all verksamhet startar.
Diskutera tränings dagar och tider.
Informera och diskutera föreningspolicyn och handlingsplanen med alla ledare.
Ordna med ledar-utbildningar och informationsträffar tex med SISU.

Föräldrar:

Informera föräldrar via upptaktsträffar och utskick om föreningspolicyn och handlingsplanen.
Låta föräldrar komma med förslag på förbättringar för att utveckla policyn och handlingsplanen.

Barn och ungdomar:

Informera barnen / ungdomarna via upptaktsträffar med ex fika, korvgrillning, lekar mm,
samt löpande vid träning och tävling.
Låta barnen komma med idéer för förbättringar.

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

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Sektionen kontaktas.
Möte mellan ledaren
och sektionen för att
klargöra att beteendet
inte accepteras.

Beteendet varnas

Möte mellan sektion,
styrelse och ledare där
en lämplig åtgärd
diskuteras och vidtas.

Sektionen kontaktar
och informerar
styrelsen.
Möte mellan ledaren,
sektionen och styrelsen.
Styrelsen informeras.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Föräldrar
Beteendet
uppmärksammas

Ledaren och tar ett
enskilt samtal med
föräldern och klargör
att beteendet inte
accepteras.

Beteendet varnas

Sektion och ledare
kallar föräldern till ett
möte för ytterligare
samtal ang beteendet.

Föräldern kallas till ett
möte mellan Styrelse,
sektion och ledare där
föräldern eventuellt
varnas.

Beteendet
uppmärksammas

Ledaren tar ett enskilt
samtal med
barnet/ungdomen och
förklarar att beteendet
inte accepteras

Föräldern får ej närvara
vid träningar och
tävlingar.
Eventuellt utesluts
föräldern ur föreningen.

Styrelsen informeras.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/ungdomar

Om ledaren inte
hörsammar varningar
och inte accepterar
beslut fråntas ledaren
uppdraget och
eventuell uteslutning ur
föreningen kan
verkställas.

Beteendet varnas

Ledaren och ev sektion
kallar barn och förälder
till ett enskilt samtal.
Styrelsen informeras.

Styrelse, ledare kallar
förälder till ett samtal
och förklarar att om
beteendet fortsätter
måste åtgärder
vidtagas.

Sociala, kurator kan
kontaktas för att hjälp.
En uteslutning är den
absoluta sista åtgärden.

Oro för att ett barn far illa

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

Ledaren eller sektionen för respektive idrott kontaktas.
Telefonnummer:

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Ledaren och sektion gör en oros anmälan. Styrelsen informeras
Telenummer till socialtjänsten:

0670-163 20
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Ledaren och Ordförande gör en anmälan. Styrelsen informeras
Telefonnummer till polisen:

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn:

Den som har bäst relation med Barnet / ungdomen samt en stödperson.
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Ledaren och en i sektionen / styrelsen.
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Ledaren och en i sektionen / styrelsen.
Vilket stöd finns i kommunen:

Social tjänsten, Kyrkan, POSOM gruppen. SISU

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Styrelsen

Görs av: Ida Sundin, Urban Jonsson, Viktoria Trewe. ( De som gått HighFive )
När:
Vid nästa styrelse sammanträde.
Ledare, tränare

Görs av: Någon/några i den grupp som gått HighFive
När:
Årsmöte 2018 och ett möte Sensommaren/ Hösten 2018
Föräldrar och Barn

Görs av: Ledare, sektion och någon ur HighFive gruppen.
När:

Vid en upptaktsträff eller annan samling

Görs av:
När:

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Information för Ledare, tränare, sektioner vid ett möte där man går igenom Föreningspolicy och
handlingsplanen. Där kan förändringar / förbättringar av policyn handlingsplan diskuteras

Görs av: Någon/några ur gruppen som gått HigeFive samt Styrelsen
När:

Sensommaren / Höst

Upptaktsträffar för barn och föräldrar inför respektive idrotts säsongsstart.

Görs av: Ledare och sektion.
När:

Inför respektive idrotts säsongsstart.

Föreningspolicy och handlingsplanen läggs ut på Backe IF:s hemsida.

Görs av: Kanslist på Backe IF
När:

Snarast möjligt

