HANDLINGSPLAN

MOT MOBBNING, KRÄNKNINGAR OCH DISKRIMINERING
Förening:
Mölndals Skytteförening

Vår förening har deltagit i utbildningen High Five via Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna.
Syftet är att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera mobbning,
diskriminering och kränkningar i föreningen. Resultatet är den här handlingsplanen för både
förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur vi kan agera om något händer.

1. DESSA DOKUMENT ÄR VÄGLEDANDE FÖR VÅR HANDLINGSPLAN
•

Idrotten Vill

•

Barnkonventionen

•
•

2. DEFINITION AV BEGREPP
Mobbning: När en person upprepade gånger under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från
en eller flera personer.
Kränkande behandling: 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: 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.
Det är alltid den utsattes upplevelse som avgör om det är en kränkning eller ej.

3. SYFTE MED HANDLINGSPLANEN
Att förebyggande tillse en god miljö för barn/ungdom kunna agera med en klar och tydlig
handlingsplan på ett konkret sätt om situationen uppstår.

4. FÖRENINGENS MÅL
Mål för styrelse

Insatser för Styrelse
Start datum

Vad ska göras?

Hur ska det göras?

Vem ansvarar?

Slut datum

Vem ansvarar?

Slut datum

Mål för ledare
Skapa en trygg och trivsam miljö för barnen.

Insatser för ledare
Start datum

Vad ska göras?

Ledarutbildning via SISU
Registerutdrag

Hur ska det göras?

Mål för barn och ungdomar
Roligt, trevligt, stimulerande och en trygg miljö

Insatser för barn
Start datum

Vad ska göras?

Hur ska det göras?

Vem ansvarar?

Slut datum

Föreläsning kring trygg
idrottsmiljö

Mål för föräldrar
Att känna att deras barn/ungdomar kan växa och lära sig att respektera vapnet.

Insatser för föräldrar
Start datum

Vad ska göras?
Föräldrautbildning/föreläsnin
g kring trygg idrottsmiljö

Hur ska det göras?

Vem ansvarar?

Slut datum

5. SÅ HÄR AGERAR VI OM NÅGON BETER SIG ILLA

Styrelse

Beteendet
uppmärksammas

…

Beteendet
bearbetas

Beteendet varnas

…

Beteendet får en
konsekvens

…

…

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Förälder eller
annan ledare
ansvarar

Beteendet varnas

Annan ledare
eller förälder
kontaktar
styrelsen

Beteendet
bearbetas

Annan ledare
eller förälder
samt anklagad
ledare möte
med styrelsen

Beteendet får en
konsekvens

Ledare får
avsluta sitt
ledarjobb.

Barn/ungdomar
Beteendet
uppmärksammas

Förälder eller
annan ledare
ansvarar och
pratar med
barn/ungdom

Beteendet varnas

Mobbarens
förälder
kontaktas

Beteendet
bearbetas

Möte med
mobbaren,
förälder samt
ledare

Beteendet får en
konsekvens

Ledaren
informerar
styrelsen om
beslutet att
utesluta
barn/ungdom

Föräldrar

Beteendet
uppmärksammas

Förälder eller
annan ledare
ansvarar

Beteendet varnas

Annan förälder
eller ledare
kontaktar
styrelsen

Beteendet
bearbetas

Annan förälder
eller ledare
samt anklagad
förälder – möte
med styrelsen

Beteendet får en
konsekvens

Föräldern får
vistas utanför
lokalen,
barnet/ungdome
n är kvar.

6. ORO FÖR ATT ETT BARN FAR ILLA
Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för att/fått vetskap om ett barns situation?
Roll/namn och kontaktuppgifter:
Britt Bäckström, ungdommsf@gmail.com
Vem i föreningen kontaktar Socialtjänsten (vid misstanke om att ett barn far illa) eller
Polisen (vid misstanke om brott)?
Roll/namn och kontaktuppgifter:
Britt Bäckström, ungdommsf@gmail.com
Telefonnummer till Socialtjänsten:
031-3151000 (socialjouren: 031-3658700)
Telefonnummer till Polisen:
031-114 114
Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Roll/namn:
Ledaren för barnet/ungdomen, i andra hand styrelsen
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
Roll/namn:
Ledaren för barnet/ungdomen, i andra hand styrelsen
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga?
Roll/namn:
Ledaren för barnet/ungdomen, i andra hand styrelsen
Detta stöd finns i kommunen:
-

OBS! Vägledning och stöd i dessa frågor finns i bilagan:
Första hjälpen vid oro för ett barn (Rädda barnen)

7. SÅ HÄR FÖRANKRAR OCH INFORMERAR VI HANDLINGSPLANEN
Hur förankrar vi handlingsplanen hos varje målgrupp (styrelse, ledare, föräldrar och barn och
ungdomar)
Detta gör vi: Informera styrelsen
Det görs av: Britt Bäckström
När ska det göras: 20191031
Detta gör vi: Lägga upp information på hemsidan om handlingsplanen och arbetet med trygga
idrottsmiljöer
Det görs av: Webbmaster
När ska det göras: 20191031
Detta gör vi: Föreningsmail till alla föräldrar om arbetet med trygga idrottsmiljöer
Det görs av: Britt Bäckström
När ska det göras: Våren 2020
Detta gör vi:
Det görs av:
När ska det göras:
Detta gör vi:
Det görs av:
När ska det göras:

8. SÅ HÄR HÅLLER VI HANDLINGSPLANEN LEVANDE ÅR EFTER ÅR
Detta gör vi: Informera årligen på föräldramöten om handlingsplanen och att man kan vända sig till
Britt Bäckström om man är orolig för något barn.
Det görs av: Britt Bäckström
När ska det göras: Årligen

