Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

KFUM Uppsala Survival IF

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Att förebygga, motverka och hantera situationer och misstänkta situationer där medlemmar far
illa.

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

Att alla ledare känner till föreningens värdegrund och handlingsplan och arbetar för att
förebygga våld och kränkningar i föreningens verksamhet.

Mål för barn och ungdomar:

Att alla barn och ungdomar är medvetna om föreningens värdegrund och handlingsplan samt
känner till vem de kan kontakta vid behov av hjälp och stöd.

Mål för föräldrar:

Att alla föräldrar känner till föreningens värdegrund och handlingsplan samt känner till vem de
kan kontakta vid behov av hjälp eller stöd.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Föreningens stadgar

Praktisk krisplan KFUM Uppsala Survival
Förhållningsregler för KFUM Uppsala Survival

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:

-

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:

-

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:

-

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Får information via instruktörsansvarig om krisplan, förhållningsregler och handlingsplan.

Föräldrar:

Får skriftlig information om föreningens förhållningsregler och handlingsplan från instruktör i
barn- eller ungdomsgruppen.

Barn och ungdomar:

Får muntlig och skriftlig information om föreningens förhållningsregler och handlingsplan av
instruktör i barn- eller ungdomsgruppen.

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

Ledare beter
sig illa

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Kontakt med
instruktörsansvarige
som varnar ledaren.

Styrelsen varnar
ledaren.

Den som
uppmärksammar
beteendet tar upp detta
med ledaren, vid behov
genom annan ledare i
föreningen.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Föräldrar
beter sig illa
Beteendet
uppmärksammas

Avstängning från
ledarroll samt
eventuellt uteslutning
ur föreningen.

Beteendet varnas

Föräldern får inte
närvara på träningen.

Styrelsen varnar
föräldern.

Säkerhets- och
krisansvarige varnar
föräldern.

Instruktören tar upp
beteendet med
föräldern.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/
ungdomar
beter sig illa
Beteendet
uppmärksammas
Instruktören tar upp
beteendet med
barnet/ungdomen.

Beteendet varnas

Instruktören kontaktar
barnet/ungdomens
vårdnadshavare som får
i uppgift att prata med
barnet/ungdomen.

Instruktör och
säkerhets- och
krisansvarig kallar till
möte med
barnet/ungdomen och
vårdnadshavare.

Styrelsen tar beslut om
avstängning från
träning och eventuellt
även uteslutning ur
föreningen.

Oro för att ett barn far illa

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

En av de 2 internt krisansvariga.
Telefonnummer:

Namn och telefonnummer finns listade i "Praktisk krisplan KFUM Uppsala Survival".
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Ordförande med stöd av den som känner oron och Säkerhets och krisansvarige.
Telenummer till socialtjänsten:

018-727 52 30 Socialtjänsten Uppsala kommun. (på jourtid socialjouren 018–15 00 00)
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Ordförande med stöd av den som känner oron och Säkerhets och krisansvarige.
Telefonnummer till polisen:

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

Instruktör som barnet/ungdomen känner.
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Ordförande med stöd av den som känner oron och Säkerhets och krisansvarige.
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Ansvarig instruktör.
Vilket stöd finns i kommunen:

- Mottagningsenheten barn och ungdomar 018-727 52 30. För barn,ungdomar och vuxna.
- Trappan Uppsala 018-727 15 80. För barn, ungdomar och vuxna.
- Ungdomsmottagningarna. För barn, ungdomar.
- Akutmottagningen för barn och ungdomspsykiatri 018-611 25 42 .
- BRIS telefonnummer 116 111. För barn och ungdomar.
- Jourhavande medmänniska. 08-702 16 80 (samtal mellan kl 21-06 dagligen). För alla.

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Handlingsplanen läggs upp på vår hemsida.

Görs av: IT- och marknadsföringsansvarig
När:
Efter att den uppdaterats årligen av säkerhets- och krisansvarig.
Muntlig och skriftlig information till instruktörerna.

Görs av: Instruktörsansvarig
När:
Vid rekrytering av ny instruktör samt vid instruktörsutbildningarna
Muntlig information till medlemmarna på träningspass samt skriftlig information i medlemsgruppen.

Görs av: Säkerhets- och krisansvarig
När:

Årligen efter uppdatering av handlingsplanen.

Information till föräldrar och ungdomar/barn via email.

Görs av: Barn- och ungdomstränare
När:

Vid säsongsstart.

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Årlig genomgång och uppdatering av Säkerhets- och krisansvarige med stöd av styrelsen.

Görs av: Säkerhets- och krisansvarige
När:

Görs av:
När:

Görs av:
När:

Årligen innan slutet av februari månad.

