Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.
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IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Styrelse, ledare aktiva barn och ungdomar samt föräldrar inom Ludvika simsällskap ska känna
till vad föreningen står för, hur vi ska bete oss mot varandra och hur i ska agera om någon utsätts
för eller utsätter någon för någon form av kränkande behandling, mobbing eller diskriminering.
Alla ska veta vad mobbing, kränkning/övergrepp och diskriminering är.

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

Alla ledare ska veta vad mobbing, kränkning/övergrepp och diskriminering är.
Alla ledare ska känna till hur man ska agera enligt handlingsplanen om man upptäcker
kränkande behandling, mobbing eller diskriminering samt hur man ska agera om man misstänker
att ett barn far illa.

Mål för barn och ungdomar:

Alla barn och ungdomar ska veta vad mobbing, kränkning/övergrepp och diskriminering är.
Alla ska känna att de kan lita på ledare och vuxna runtomkring dem när de är aktiva inom
föreningen
Alla ungdomar från 12 år ska känna till hur man ska agera om man upptäcker kränkande
behandling, mobbing eller diskriminering samt hur man ska agera om man misstänker att ett
barn far illa.
Barn upp till 11 år ska känna att de kan lita på ledare och vuxna runtomkring dem när de är
aktiva inom föreningen och veta vem de kan vända sig till.
Mål för föräldrar:

Alla föräldrar ska veta vad mobbing, kränkning/övergrepp och diskriminering är.
Alla föräldrar ska känna till hur man ska agera om man upptäcker kränkande behandling,
mobbing eller diskriminering samt hur man ska agera om man misstänker att ett barn far illa.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Sv. simförbundet: Strategi 2025-svensk simidrott, Förebygg sexuella övergrepp och kränkningar.

Ludvika simsällskaps allmänna normer och regler för ledare samt för simmare
Ludvika simsällskaps DANT policy (droger, alkohol, nakotika, tobak)

Ludvika simsällskaps policy för träning och tävling

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:

Ingen mobbningssituation är noterad av de som deltagit i arbetet med att ta fram
handlingsplanen.

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:

Notera: händelser som har inträffat de senaste fem åren och som någon av deltagarna i arbetet
med att ta fram handlingsplanen varit med om.
En förälder skäller och nedvärderar sitt barn på träning och tävling inför andra barn och vuxna.
En förälder kritiserar ledare och försöker ta över träningen.
En ledare kritiserar och gnäller på en och samma ungdom för sen ankomst. Vid ett av tillfällena
straffas hela gruppen med ett hårt träningspass (trots att det dessutom) är dagen innan en viktig
tävling.

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:

Små barn vägrar att ta en kvinnlig ledare i hand pga. hennes religion och hudfärg.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Teambuilding
Tränarträffar - erfarenhetsutbyte och värderingsdiskussioner, se även även mål
Alla ledare ska få en genomgång av handlingsplanen och föreningens policy en gång per år där
frågor om kränkande behandling, mobbing eller diskriminering ska diskuteras.
Handlingsplanen publicera på föreningens hemsida.

Föräldrar:

Alla föräldrar ska erbjudas en genomgång av handlingsplanen och föreningens policy en gång
per år där frågor om kränkande behandling, mobbing eller diskriminering ska diskuteras.
Alla föräldrar får en folder som är en förkortad version av policyn och handlingsplanen
hemskickad en gång per år.
Handlingsplanen finns på föreningens hemsida.

Barn och ungdomar:

Fadderverksamhet mellan grupperna och i grupperna när det kommer nya in i gruppen.
Alla ungdomar från 12 år ska få en genomgång av handlingsplanen och föreningens policy en
gång per år där frågor om kränkande behandling, mobbing eller diskriminering ska diskuteras.

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

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Den som noterat
beteendet påtalar
problemet till ledaren
om det är möjligt. Om
det inte är möjligt tar
den som noterat
problemet kontakt med
chefstränaren, eller
någon i styrelsen.

Föräldrar
Beteendet
uppmärksammas

Beteendet varnas

Chefstränare eller
ordförande kontaktar
ledaren och går igenom
betydelsen av
handlingsplanen.
Ledaren för stöd i hur
hen kan förändra sitt
beteende.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Beteendet varnas

Chefstränare eller
ordförande kontaktar
föräldern.

Ledare kontaktar
föräldern eller
kontaktar chefstränare
som kontaktar
ordförande om så
behövs.
Unga ledare (under 18
år) tar ALLTID hjälp.

Barn/ungdomar
Beteendet
uppmärksammas

Ledare pratar med
barn/ungdomen.
Ledaren informerar
cheftränare och
styrelse.
Unga ledare (under 18
år) tar ALLTID hjälp.

Ordförande,
chefstränare tar upp
föreningens
förhållningssätt och
handlingsplanen med
föräldrar och ungdomar
(från 12 år) i den grupp
som berörs och/eller en
större grupp om så
krävs samt med alla
ledare.

Efter samråd med
styrelsen har
ordförande och en
styrelseledamot ett
dokumenterat samtal
med ledaren. Ledaren
stängs i och med detta
samtal av från sitt
uppdrag.

Ordförande, ledare tar
upp föreningens
förhållningssätt och
handlingsplanen med
föräldrar i den grupp
som berörs och eller en
större grupp om så
krävs.

Efter samråd med
styrelsen har
ordförande och en
styrelseledamot ett
dokumenterat samtal
med föräldern.
Föräldern stängs av
från simhallen under
träning och tävling i
och med detta samtal

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Beteendet varnas

Chefstränare eller
ordförande kontaktar
barn/ungdomen och
föräldrar. Ges stöd hur
hen kan förändra sitt
beteende.

Ordförande,
chefstränare tar upp
föreningens
förhållningssätt och
handlingsplanen med
föräldrar och
barn/ungdomar i den
grupp som berörs
och/eller en större
grupp om så krävs samt
med ledare.

Efter samråd med
styrelsen har
ordförande och en
styrelseledamot ett
dokumenterat samtal
med aktuellt
Barn/ungdom samt
minst en förälder.
Barn/ungdomen stängs
av från träning och
tävling i och med detta
samtal.

Oro för att ett barn far illa

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

Chefstränare
Telefonnummer:

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Ordföranden
Telenummer till socialtjänsten:

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

Ordföranden
Telefonnummer till polisen:

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn:

Den som fått förtroendet att fått något berättat tillsammans med ordförande (den som anmält)
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Ordförande
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Ordförande och eventuellt ledare
Vilket stöd finns i kommunen:

Socialtjänsten
Ungdomsmottagning
Polis
Samtalsmottagningen Barn- och unga
Rädda Barnen
BRIS nu även för ledare: 0774400022 (kolla numret)

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Alla föräldrar ska erbjudas en genomgång av handlingsplanen och föreningens policy en gång per år där
frågor om kränkande behandling, mobbing eller diskriminering ska diskuteras.
Görs av: Chefstränare och styrelse
När:
Varje höst
Alla föräldrar får en folder som är en förkortad version av policyn och handlingsplanen hemskickad en
gång per år.

Görs av: Simskoleadmin
När:
Vid terminsstart
Alla ledare ska få en genomgång av handlingsplanen och föreningens policy en gång per år där frågor
om kränkande behandling, mobbing eller diskriminering ska diskuteras.

Görs av: Chefstränare och styrelse
När:

Varje höst

Görs av:
När:

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Planen revideras inför varje årsmöte

Görs av: Styrelsen
När:

Januari (oktober-januari)

Ovanstående aktiviteter återkommer varje år

Görs av: Beslutas av styrelsen
När:

Görs av:
När:

Vid revidering av handlingsplanen

