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Syfte med handlingsplanen 
Att förebygga alla former av kränkande behandling. Skapa en beredskap för hur vi inom Åre 
SLK agerar om något händer. 

Åre SLKs mål 
Ledare 
Alla ledare ska ha tagit del av Åre SLKs värdegrund samt känna till denna handlingsplan. 

Detta säkerställs genom att varje sektion har i uppdrag att gå igenom värdegrund och 
handlingsplan med samtliga ledare via ledarträffar och Google docs. 

Utvärdering av verksamheten kopplat till värdegrunden sker genom årlig enkätundersök-
ning. 

Barn och ungdomar 
Alla barn och ungdomar ska ha tagit del av Åre SLKs värdegrund samt känna till denna 
handlingsplan 

Alla ska känna till hur de kan bidra till att förverkliga värdegrunden. 

Delta i utvärdering av verksamheten kopplat till värdegrunden genom årlig enkätundersök-
ning. 

Föräldrar 
Alla föräldrar ska ha tagit del av Åre SLKs värdegrund samt känna till denna handlingsplan 

Alla ska känna till hur de kan bidra till att förverkliga värdegrunden. 

Delta i utvärdering av verksamheten kopplat till värdegrunden genom årlig enkätundersök-
ning. 

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan 
Idrotten vill 

Barnkonventionen 

Skidor vill 

Tagg & Stil/Åre SLK vill (Åre SLKs värdegrundsdokument) 

Sektionspolicy 

Foldern ”Ta oron på allvar”  



Definitioner 
Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa 
handlingar från en eller flera peroner. Exempel på mobbing i våra verksamheter: 
- Någon får alltid åka ensam i liften 

- Aldrig bli tillfrågad om samåkning till träning och tävling 

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 krän-
kande behandling i våra verksamheter: 
- Säga taskiga saker till och om andra 

- Att skälla på barn för att hen inte har rätt utrustning eller kommentera utrustning på ett ne-
gativt sätt. 

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annans på grund av t. ex. kön, 
etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och reli-
giös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det något negativt för den utsatte. Exempel på 
diskriminering i våra verksamheter: 
- Att ett barn inte får vara med pga fel utrustning.  

Aktiviteter för föreningens förebyggande arbete 
Ledare 
Utbildning av handlingsplan och värdegrundsarbete, diskussion mellan ledare, utveckla 
TAGG & STIL, klubbgemensam ledarträff, klubbträff, sektionsträffar/aktiviteter, årlig enkät, 

Föräldrar 
Utbildning av handlingsplan samt värdegrundsarbete, klubbträff, sektionsträffar/aktiviteter,  
årlig enkät, 

Barn och ungdomar 
Utbildning av handlingsplan och värdegrundsarbete, klubbträff, sektionsträffar/aktiviteter, 
årlig enkät 



Så här agerar vi om någon beter sig illa 
Allt ska dokumenteras 

Ledare    

Föräldrar/vuxna deltagare

Beteendet får en 
konsekvens

Ansvar:Sektion /
styrelse

Beteendet 
bearbetas 

- Muntligt och 
skriftligt

Ansvar: Sektion - Utesluta ledaren

Beteendet varnas - Muntligt och 
skriftligt

Ansvar: Sektion

Beteendet  
uppmärksammmas

- Muntligt och 
skriftligt

Ansvar: Förälder/
ledare

- Muntligt

Beteendet får en 
konsekvens

Ansvar:Sektion /
styrelse

Beteendet 
bearbetas 

- Muntligt och 
skriftligt

Ansvar: Sektion

Beteendet varnas - Muntligt och 
skriftligt

Ansvar: Sektion

Beteendet  
uppmärksammmas

- Muntligt och 
skriftligt

Ansvar: Förälder/
ledare

- Muntligt



Barn och ungdomar under 18 år
Förälder och målsman ska alltid närvara vid punkt 2-4

 

Beteendet får en 
konsekvens

Ansvar:Sektion /
styrelse

Beteendet 
bearbetas 

- Muntligt och 
skriftligt men 
förälder/målsman 
och barn/ungdom

Ansvar: Ledare med 
ev. stöd av sektion

Beteendet varnas - Samtal ledare, 
förälder/målsman 
och barn/ungdom

Ansvar: Ledare 
informerar förälder/
målsman

Beteendet  
uppmärksammmas

- Förälder/målsman 
pratar med barn/
ungdom

Ansvar: Förälder/
ledare

- Muntligt



Oro för att barn far illa 
Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situa-
tion 
Namn: Närmaste ledare som i sin tur ska informera sektionsstyrelsen 

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten 
Namn: Sektion eller styrelse. Sektionen ansvarar för att det blir gjort. 

Telefonnummer till socialtjänsten: 0647-16100 

Vem i föreningen kontaktar polisen om det finns misstanke om brott 
Namn: Sektion eller styrelse. Sektionen ansvarar för att det blir gjort. 

Telefonnummer: 11414 

Vem i föreningen informerar berörda barn/ungdomar 
Namn: Den som barnet har vänt sig till i första hand. 

Vem i föreningen informerar föräldrar när så är lämpligt? (vägledning i ”ta oron på 
allvar”) 
Namn: Sektion eller styrelse. Sektionen ansvarar för att det blir gjort. 

Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar? 
Namn: Ledarna i berörd grupp i första hand 

Vilket stöd finns i kommunen? 
Skolhälsovård 

Socialtjänsten 


