
HIGH FIVE- föreningens arbete för en trygg idrott

Handlingsplanen
Gråbo gymnastikförening har i samarbete med Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna
skapat en konkret handlingsplan att ta till för att förebygga, upptäcka och hantera mobbning
och kränkningar i verksamheten. Här nedan följer delar ur handlingsplanen som kan vara en
hjälp vid upptäckt av att någon beter sig olämpligt eller andra missförhållanden inom
föreningen.

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 till exempel glåpord eller dolt som till exempel blickar och miner.
Diskriminering: När en person behandlas sämre än någon annan på grund av kön,
könsidentitet, 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.

Så här agerar vi vid upptäckt av att någon beter sig olämpligt
Gymnast - Om du som gymnast uppmärksammar ett olämpligt beteende hos andra
gymnaster eller vuxna bör du säga till någon vuxen (en ledare eller en förälder). Sedan är
det den vuxnes ansvar att hantera situationen (se stycket om ledare).

Förälder – Om du som förälder uppmärksammar olämpligt beteende hos någon i föreningen
bör du meddela ditt barns ledare, eller någon annan ledare eller styrelsemedlem, om detta.
Sedan är det ledarens eller styrelsemedlemmens ansvar att hantera situationen (se stycket
om ledare).

Ledare – Om du som ledare får vetskap om eller på egen hand uppmärksammar olämpligt
beteende hos gymnast eller vuxen eller andra missförhållanden inom föreningen pratar du
med den som det gäller. Ledaren ska, på egen hand eller tillsammans med ledarkollega,
bedöma om inblandade gymnasters föräldrar bör informeras. I detta skede kan det också
vara lämpligt att i gruppen ha samtal om föreningens värdegrund och hur vi är mot varandra.
Vid behov kan du vända dig till en ledarkollega eller någon i styrelsen för stöd. Om det inte
blir en förändring kan du ta kontakt med Sebastian Östling i styrelsen för att få hjälp med hur



situationen ska hanteras vidare. Vid behov hålls ett möte mellan berörda personer, där även
en neutral person kan vara med som stöd.

Om du som ledare får vetskap om eller på egen hand uppmärksammar allvarliga brister eller
ett mycket olämpligt beteende hos vuxen eller gymnast inom föreningen ska du först ta en
kontakt med High Fives kontaktperson Sebastian Östling för att i samråd med styrelsen
bestämma hur det bör hanteras, innan du pratar med den som det gäller.

Vid allvarliga situationer kan andra åtgärder komma att bli aktuella och tillsammans med
styrelsen tas beslut om lämplig åtgärd samt hur det ska informeras och av vem.
Agera vid oro för ett barn

Om du känner oro för att ett barn inom föreningen far illa i sin hemmiljö bör du alltid agera.
Du kan ringa till socialtjänsten, antingen för att rådfråga anonymt om hur du bör agera eller
för att göra en anmälan om oro för ett barn. En anmälan går att göra anonymt eller med
namn. Socialtjänsten i Lerums kommun nås under kontorstid på telefonnummer
0302-52 10 00. Om din oro är akut och det är kväll, natt eller helg kan du ringa till
Socialjouren i Göteborg på telefonnummer 031-365 87 00. Om barnet bor i en annan
kommun kan du vända dig direkt dit eller till Lerums kommun som antingen kan hjälpa dig att
komma i kontakt med rätt kommun eller ta emot din anmälan och förmedla den vidare till
barnets hemkommun.
Det finns även möjlighet att ringa kontaktpersoner inom föreningen om du önskar rådfråga
om hur du bör agera. Kontaktpersoner för detta är representant för High Five-gruppen Sofia
Lidvall, 0703-50 42 65.

En förälder ska aldrig informeras om att en anmälan till socialtjänsten är gjord om anmälan
handlar om misstanke om våld eller övergrepp i hemmet eller andra allvarliga
missförhållanden.


