Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

Östersunds Jeet Kune Do Klubb

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Syftet med handlingsplanen " High Five" är: att förebygga diskriminering, mobbning och
kränkande behandling. Att skapa trygghet för alla i föreningen, visa vilka rutiner som finns och
vart man vänder sig vid behov.

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

Alla ledare ska veta vad mobbning, kränkande behandling och diskriminering är.
Alla ledare ska vara informerade om vad föreningens handlingsplan innebär.
Alla ledare ska agera utifrån handlingsplanen.

Mål för barn och ungdomar:

Alla aktiva ska veta vad mobbning, kränkande behandling och diskriminering är och till vem de
kan vända sig vid behov.

Mål för föräldrar:

Alla ledare ska vara informerade om vad föreningens handlingsplan innebär.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Medlems- och träningspolicy

Aktivitetsledarpolicy

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:

I en träningsgrupp blir ofta ett av barnen sist vald som träningskompis. När ledaren delar upp
barnen i par suckar den som paras ihop med barnet ifråga och skickar menande blickar till de
andra i träningsgruppen.

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:

Under ett träningstillfälle får ett av barnen höra att hen är klen och brottas som en tjej.

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:

Killarna erbjuds extra träning och tjejerna får inte vara med.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Alla ledare ska ha genomgått någon form av ledarutbildning.
Alla ledare ska årligen läsa igenom handlingsplanen.
Årliga enkäter till alla ledare.
Årliga ledarträffar där enkätsvaren analyseras och diskuteras.
Alla ledare ska ha läst igenom och skrivit under ÖJKs aktivitetsledarpolicy

Föräldrar:

Föräldramöte en gång per halvår för varje lag där handlingsplanen High Five och Medlems- och
träningspolicyn gås igenom.

Barn och ungdomar:

Alla barn och ungdomar ska årligen informeras om till vilka inom föreningen de kan vända sig
vid behov.
Vid varje träningstillfälle repeteras klubben träningsregler.
Gruppstärkande aktiviteter.

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

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Beteendet
uppmärksammas

Den som
uppmärksammar
beteendet markerar att
beteendet inte är
acceptabelt direkt,
alternativt informerar
ledaren som markerar
eller kontaktar
ombudsgruppen.

Ombudsgruppen
informerar styrelsen
som kontaktar ledaren
och utdelar en varning.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Ombudsgruppen
informeras och tar
kontakt med föräldern.
Ombudsgruppen
påminner förälder att
denne har accepterat
klubbens medlem- och
träningspolicy.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Träff barn-ledareförälder.

Förälder får inte
närvara vid träning och
tävling.
Vid riktigt allvarliga
händelser görs en
polisanmälan.

Beteendet varnas

Barn/ungdomar

Den som
uppmärksammar
beteenden informerar
ledaren som förklarar
för barnet att beteendet
inte är acceptabelt.

Vid riktigt allvarliga
händelser ska
beteenden
polisanmälas.

Beteendet varnas

Den som känner sig illa
behandlad (den aktiva
eller den aktivas
förälder) kontaktar
klubbens ombudsgrupp
som pratar med
ledaren.
Om det händer nåt
allvarligt kan steg 1
och 2 hoppas över.

Föräldrar

Ledaren får avgå.

Ledaren beslutar om
tillfällig avstängning

Permanent avstängning
från klubbens
verksamhet.

Oro för att ett barn far illa

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

Ombudsgruppen. Namn kommer så snart gruppen är sammansatt.
Telefonnummer:

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Ordförande. Berg 0687-16100, Strömsund 0670-16320, Bräcke 0693-16100 ,
Telenummer till socialtjänsten:

Krokom 0640-16100, Östersund 063-143000, Ragunda 0696-682000 , Åre 0647-16410,
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Ordförande
Telefonnummer till polisen:

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

Den i föreningen som barnet berättat för alternativt ledaren i barnets träningsgrupp.
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Ledaren med stöd av ombudsgruppen.
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Ledaren med stöd av ombudsgruppen.
Vilket stöd finns i kommunen:

Stödsamtal med socialsekreteraren.
Rädda barnen.
Röda korset.
BUP.
Bris

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Ligger på hemsidan.

Görs av: Ansvarig för hemsidan.
När:
Efter beslut av styrelsen.
Som ny i föreningen får man information om Handlingsplanen tillsammans med Medlems- och
träningspolicyn.

Görs av: Ledare
När:
Så snart som möjligt efter att medlemmen börjat träna.
Gå igenom med styrelsen.

Görs av: Ombudsgruppen
När:

Första ordinarie mötet efter årsmötet.

Informera ledarna vid ledarträff.
Informerar vid föräldramöte varje termin.

Görs av: Ombudsgruppen informerar ledarna som informerar föräldrar och aktiva.
När:

Ledarträff, föräldramöte och vid träning.

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Årligen uppdatera och utvärdera Handlingsplanen. Enkäter till aktiva, ledare och föräldrar.

Görs av: Ombudsgruppen
När:

Görs av:
När:

Görs av:
När:

Informera styrelsen vid första mötet efter årsmötet. Därefter enkätutskick.

