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Vindelns fritidsgård
Fritidsgården är den primära beståndsdelen i kommunens ungdomsverksamhet vars huvudsakliga
syfte är att erbjuda trygg gemenskap på lika villkor för alla inom målgruppen och att förebygga
ohälsa.
Vindelns fritidsgård ska vara en plats där ungdomar ska kunna träffas och ha trevligt tillsammans
utan att bli utsatt av mobbning, kränkande särbehandling, diskriminering eller rasism.
Innanför, utanför eller i anslutning till lokalerna accepteras inte mobbning, diskriminering,
kränkande särbehandling mellan besökare-besökare, besökare-personal, personal-personal eller
personal-besökare.
Alla besökare ska veta vem de kan vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
Fritidsgårdens besökare ska informeras på plats av fritidsledarna, om aktuell handlingsplan mot
mobbning och all form av kränkande handling i samband med gårdsrådsmöten när fritidsgården
öppnar för höst och vårterminer. Dessutom ska informationen finnas lättillgänglig för
ungdomarna i den öppna verksamheten.

Övrig kommunal ungdomsverksamhet
Ungdomsprojekt, resor och andra evenemang där arbetet med ungdomar ligger i fokus är
exempel på verksamhet som ingår i den kommunala ungdomsverksamheten och således omfattas
av denna policy. Även i utomstående verksamheter där Ungdomsverksamheten sponsrar eller
samarrangerar gäller denna policy såvida ingen annan befintlig policy existerar.
Sommarverksamheten på Abborrtjärn är ett sådant exempel och även fritidsgårdsverksamheterna
i Tvärålund och i Centrumkyrkan, samt i de fall då utomstående aktörer har blivit beviljade medel
för ungdomsprojekt. Policyn måste då verksamhetsanpassas utifrån respektive verksamhet.

Mobbning och kränkande handling
Mobbning är en i lagar och förordningar förbjuden kriminell handling som alla är skyldiga att
verka mot.
Handlingarna förtar systematiskt en persons självkänsla, handlingsmöjligheter eller möjlighet till
eget försvar. Detta kan leda till såväl psykiska som sociala handikapp.
Exempel på kränkande behandling är mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism,
främlingsfientlighet och homofobi.

Om mobbning
Mobbning är kränkning av människovärdet då det utförs av en eller flera personer, genom aktiva
och medvetna destruktiva handlingar eller uteslutning, vid upprepade tillfällen under en längre
tid. Mobbaren eller mobbarna har någon form av övertag gentemot den mobbade.

Om kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling är när någon eller några gör eller säger saker som får dig att känna dig
nervärderad som människa.
Det kan ske genom: Slag, sparkar, knuffar, hålla fast någon, miner, gester, hot, förolämpning,
könsord, ryktesspridning, utfrysning, e-post, sms, mms m.m.

Om diskriminering
Diskriminering innebär att någon särbehandlas på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion,
sexuell läggning och/eller funktionshinder.

Med förebyggande arbete menar vi bl.a.:


All personal är uppmärksamma och motverkar mobbning, kränkande behandling och
diskriminering.



Reagera vid varje tillfälle då du lägger märke till negativa attityder mellan besökare eller
misstänker en konflikt. Om du är osäker på om det är lek eller allvar bör du alltid reagera.



Återkommande samtal om innehållet i levnadsregeln: Behandla andra som du själv vill bli
behandlad.



Visa ömsesidig respekt för den enskilde individen



Samtala om etiska attityder, värderingar och relationer.



Tala med varandra och inte om varandra.



Arbeta med temadag eller temavecka inom ämnet.



Vid lag eller gruppindelning ska lotten avgöra.



Trivselenkäter med uppföljning.

Besökare som utsatts för mobbning eller annan form av kränkande handling, eller besökare som
blir vittne till detta innanför, utanför eller i anslutning till lokalerna på Vindelns fritidsgård
vänder sig i första hand till:




Personalen på Vindelns fritidsgård.
Verksamhetsansvarig för ungdomsverksamheten i kommunen.
Polismyndigheten eller socialtjänsten.

Personalens ska:
1. Lösa konflikten för stunden
2. Samla information kring ärendet. Lyssna – Ställ frågor: Vad har hänt? – Vem är
inblandad? – Var skedde det? – Har det hänt flera gånger?
3. Samtala så diskret som möjligt med den som blivit utsatt. Därefter sker samtal med
mobbaren/mobbarna, en och en. Om det är möjligt, ska två fritidsledare närvara vid
samtalet.
4. Informera mobbaren/mobbarna om att han/hon får en personlig varning och att
kontakt med vårdnadshavare tas. Bestäm om ärendet ska vidare till socialtjänsten.
5. Vid grov mobbning eller kränkande särbehandling görs polisanmälan direkt.
Vårdnadshavare kontaktas och socialtjänsten får en anmälan direkt samt att mobbaren
stängs av 1 månad från gården med omedelbar verkan.
6. Från fritidsgårdens sida avslutas ärendet när inblandade parter har hittat en lösning
och tycker att det fungerar tillfredställande.

Dokumentation/Rapport/anmälan
Både ärendet och åtgärder/möten skall dokumenteras och sparas. Allt arbete med mobbning,
kränkning och konflikter måste ske med respekt för de inblandade.
Vi följer personuppgiftslagen (PuL) och har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen
samt anmälningsplikt då vi ser eller misstänker att någon far illa enligt socialtjänstlagen.

Lita på din känsla
Det kan finnas många orsaker till varför ungdomar kränker andra men oavsett orsaken är det
viktigt att du gör något. Det är en viktig livskunskap att kunna se var gränserna går mellan skämt
och allvar och att kunna respektera andra människor.

Kränker ditt barn andra?
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra något åt
det.
 Gör helt klart för barnet att du inte accepterar någon kränkning.
 Att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende.
 Samarbeta med skolan, socialtjänsten och fritidsgården för att få hjälp med problemet.

Blir ditt barn mobbat eller kränkt?
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat eller kränkt:











Ovilja att gå till skolan eller fritidsgården
Ofta ont i magen eller huvudvärk
Vill inte berätta hur det är i skolan eller på fritidsgården
Har inga kompisar att umgås med
Har blåmärken
Svårt att somna eller mardrömmar
Har dålig aptit
Verkar nedstämd och ledsen
Kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder

Det kan vara svårt att berätta om mobbning som man känner till, rädslan för att råka ut för någon
form av hämnd kan vara en av orsakerna.

Att berätta om mobbning är inte skvaller – det hjälper de som har det svårt.





Prata med ditt barn om mobbning
Är någon i klassen eller någon på fritidsgården utsatt
Är någon ensam eller utfryst
Lär ditt barn att säga ifrån

Ungdomsverksamheten har ett nära samarbete med skola, socialtjänst och närpolis i Vindeln.

Vill du veta mer? Kontakta:
Nicholas Nordlander
Fritidsledare Vindelns Fritidsgård
Telefon: 0933-141 43
Mobil: 070-537 06 66
E-post: nicholas.nordlander@vindeln.se
Daniel Ekberg
Ungdomskonsulent Vindelns kommun
Telefon: 0933-142 11
Mobil: 0703-703 408
E-post: daniel.ekberg@vindeln.se

