
Handlingsplan mot mobbning, diskriminering, sexuella 
trakasserier och kränkningar 

Syftet med handlingsplanen 

Med hjälp av en konkret handlingsplanen vill Gymnastics Åland (GymÅ) aktivt kunna agera 
mot och förebygga mobbning, kränkning, sexuella trakasserier och diskriminering. 
Gymnastics Åland vill skapa en trygg miljö för medlemmarna i föreningen. Handlingsplanen 
är framtagen som ett komplement till Gymnastics Ålands barn- och ungdomsriktlinjer. 

●  Alla ledare i GymÅ bör känna till vad mobbning, kränkning, sexuella trakasserier och 
diskriminering är, samt känna till hur de kan använda GymÅs handlingsplan om 
sådant skulle förekomma i föreningen. 

● Alla barn och ungdomar i föreningen bör känna till vart de vänder sig om mobbning, 
kränkning, sexuella trakasserier eller diskriminering förekommer i föreningen. GymÅ 
vill att alla barn och ungdomar i föreningen är medvetna om att detta är något 
föreningen inte accepterar och jobbar aktivt för att motverka. 

● Alla vårdnadshavare till barn i GymÅ bör känna till vad de kan göra om mobbning, 
kränkning, sexuella trakasserier eller diskriminering förekommer i föreningen. 
Vårdnadshavare behöver även bekanta sig med de riktlinjer som tagits fram av 
föreningen för beteenden av vårdnadshavare under träning och tävling. 

 Aktiviteter för förebyggande arbete 

● Varje år i samband med uppstart av höstterminen sker en genomgång av 
föreningens barn- och ungdomsriktlinjer samt handlingsplanen tillsammans med 
tränarna. 

● Alla ledare bjuds in till obligatoriska träffar två gånger per år där ledarfrågor 
diskuteras och problematiseras för att uppmuntra till självreektion och utveckling hos 
våra ledare. 

● Alla tränare i GymÅ skriver på ett skriftligt arbetskontrakt där de förbinder sig att 
jobba aktivt för en trygg miljö i träningsgrupperna. 

● Alla föräldrar bjuds i samband med uppstart av höstterminen in till ett föräldramöte 
där genomgång av barn- och ungdomsriktlinjer, handlingsplan och riktlinjer för 
föräldrar vid träning och tävling görs. 

● I samband med uppstart av träningarna på höstterminen kommer en representant 
från föreningen gå igenom med medlemmarna hur de kan uppmärksamma 
föreningen på om mobbning, kränkning, sexuella trakasserier eller diskriminering 
förekommer i deras träningsgrupp.·   



Så här agerar GymÅ om någon beter sig illa 

Ledare 

Om en av föreningens ledare inte följer Barn- och ungdomsriktlinjerna och/eller punkterna i 
sitt arbetskontrakt används föreningens handlingsplan. Beteendet kommer att bearbetas i 
två steg med syfte att åstadkomma en förändring. 

1. Barn- och ungdomsansvariga träffar tränaren över ett möte för att diskutera 
beteendet och ber tränaren reektera över orsaken till beteendet. 

2. Barn- och ungdomsansvariga observerar ledaren under en eller flera träningar. Efter 
observation bestäms konsekvenserna för ledaren, vilket kan vara konstruktiv 
feedback om beteendet, en varning eller att ledaren får lämna sitt ledaruppdrag.  och 
kommer med feedback gällande beteendet. 

Vårdnadshavare 

Om en vårdnadshavare inte följer Riktlinjer för gymnaster och vårdnadshavare vid 
träning som tagits fram av GymÅ används denna handlingsplan. Beteendet kommer att 
bearbetas i tre steg med syfte att får till en förändring. 

1. Barn- och ungdomsansvariga i föreningen diskuterar beteendet och orsaken till 
beteendet med vårdnadshavaren muntligt. 

2. Om beteendet fortgår skickas en skriftlig varning ut till vårdnadshavaren via mejl, 
där Riktlinjer för gymnaster och vårdnadshavare bifogas. Vårdnadshavaren ombeds 
bekräfta att hen mottagit varningen. 

3. Vårdnadshavaren stängs under viss tid av från att benna sig i hallen under träning 
och tävling, samt delta i tävlingsresor. 

Barn och ungdomar 

Om ett barn mobbar, kränker, trakasserar sexuellt eller diskriminerar någon annan används 
GymÅs handlingsplan. Beteendet kommer att bearbetas i fem steg för med syfte att få till en 
förändring 

1. Barnets tränare diskuterar beteendet och orsaken till beteendet med barnet. 
2. Om beteendet fortgår stämmer barn- och ungdomsansvariga träff med ledaren för 

gruppen, barnet och en vårdnadshavare där beteendet och orsaken till beteendet 
diskuteras. 

3. Om beteendet fortgår uppmanas barnets vårdnadshavare att under viss tid närvara 
vid träning för att få mer inblick i problematiken, samt för att kunna vara med och 
påverka barnet positivt under träning. 

4. Om ingen ändring sker i beteendet, kommer barnet att byta grupp i ett försök att 
bryta mönster. 

5. Kvarstår beteendet, kommer barnet att stängas av från verksamheten under en viss 
tid för att skapa en trygg miljö för övriga deltagare.   



Oro för att ett barn far illa 

Vid oro om eller misstanke för en medlem far illa kontaktas GymÅs barn och 
ungdomsansvariga, vilka vid behov kan hjälpa till med att göra en barnskyddsanmälan. Vid 
allvarligare brott kan även polisanmälan göras. 

Anonyma tips kan kan lämnas i postlådan vid föreningens kontor i Bollhalla. 

Barn- och ungdomsansvarigas kontaktuppgifter: 

Ylva Watkins  
Telefonnummer: 0457 343 3899 
E-post: ylva@gymnastik.ax  

Malin Pussinen 
Telefonnummer: 0457 342 8335 
E-post: malin@gymnastik.ax 

Barn- och ungdomsriktlinjerna revideras i samband med årsmötet. 


