Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande
behandling. Samt en plan på hur vi agerar om någon far illa.
Härnösands Ridklubb
Syftet med denna handlingsplan är att veta vad som ska göras, och av vem, om en
situation uppstår där barn/ungdom far illa på vår anläggning.
Föreningens mål: Vi ska vara en förening där det inte förekommer mobbing,
kränkning eller diskriminering. En gång/år ska vi gå ut med enkäten ”fem steg” från
Rädda barnen för att undersöka hur klimatet är på anläggningen.
Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan:
•
•

Idrotten vill
Barnkonventionen

En person är mobbad när han/hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt
för negativa handlingar från en eller flera personer.
Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen.
Detta kan förekomma öppet som exempelvis glåpord eller dolt som blickar och miner.
Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av
exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende,
sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.
Förebyggande aktiviteter i vår förening:
•
•
•

Ledare. Teoritillfällen med ämnet vett och etikett. Hur man beter sej mot sina
föreningskompisar och på vår anläggning.
Föräldrar. Vi ska ha en dialog med föräldrar där de kan komma med förslag
och åsikter angående förebyggande aktiviteter.
Aktiva barn och ungdomar. Ungdomsektionens aktiviteter samt att
exempelvis utse månadens kompis.

Barn som far illa
Om oro finns för ett barns situation så kontaktas ridskolechefen, ordförande eller
instruktör.
Det är ridskolechefens och/eller ordförandes roll att sköta kontakt med socialtjänst.
Telefonnummer till socialtjänst: 0732743082 el. 0732743083. Socialjour nås via 112.
Den i föreningen som informerar barnet/ungdomen är ridskolechef och/eller
instruktör.
Den som informerar föräldrarna är ridskolechefen och/eller ordförande.

Den som informerar berörda/drabbade barn/ungdomar är instruktör med stöd av
ridskolechef.
Stöd- och kontaktperson på kommunen: Emelie Isolehto Bejer, handläggare för
fritids- och föreningsfrågor i Härnösands kommun, 0725456301, 0611-348183,
emelie.isolehto.bejer@harnosand.se
Vi håller planen levande genom årlig uppföljning/genomgång som görs av
ridskolechef och personal inför årsmötet.
Maila ut handlingsplanen till medlemmarna, lägg ut den på hemsidan och se till att
den finns tillgänglig på anläggningen. Ta upp och informera om handlingsplanen med
eleverna på ex. teoritillfälle så att information om den kommer ut. Nya medlemmar
ska få handlingsplanen skickad till sig.

