
 
 

Likabehandlingsplan 
 
Ingen mobbning, diskriminering eller annan kränkande behandling ska förekomma i 
något lag i vår förening. Ingen ska behandlas kränkande på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Det är allas ansvar att se till och bevaka att inget sådant sker. Alla ska kunna 
acceptera människors lika värde. Alla ska ha en positiv inställning till jämställdhet, 
demokrati samt andra kulturer. 
 
Det är föreningens ansvar att likabehandlingsplanen upprättas, följs upp och ses 
över. Det har stor betydelse att arbetet med likabehandlingsplanen förankras bland 
alla inblandade. 
 

I föreningen arbetar vi enligt följande för att motverka ovanstående: 

• stärka det positiva beteendet genom att uppmärksamma t ex ett gott språk och 
ett gott uppförande 

• ha positiva förväntningar 
• att informera varje förälder vars barn börjar, samt alla andra spelare, om 

likabehandlingsplanen. 
 

Vi vet att det trots förebyggande arbete kan förekomma kränkningar, trakasserier och 
mobbning, därför är viktigt att: 

• vara där barnen/spelarna är 
• vara uppmärksam på förändringar i barnets/spelarnas beteende 

• lyssna på barnen/spelarna och ta dem på allvar 
• observera barnen/spelarna 

• prata med barnen/spelarna 

 
Om det förekommer någon form att kränkningar, trakasserier eller mobbing gör vi 
följande: 

• pratar med barnen/spelarna 

• visar tydligt att vi inte accepterar detta negativa beteende 

• alla ansvariga ska omedelbart ingripa om ett barn/spelare utsätts för 
kränkande behandling av något annat barn/spelare eller av vuxen 

• vuxen samtalar med de inblandade barnen/spelarna för att kartlägga 
händelsen 

• vuxen som haft samtalet kontaktar föräldrar till de inblandade för att informera 
om händelsen 

• efter någon vecka genomförs ett uppföljningssamtal med de inblandade 
barnen/spelarna 
 
 
 
 



 
 

Begreppsförklaring 
 

Diskriminering 
Diskriminering är när någon på osakliga grunder behandlar ett barn orättvist och ger 
honom/henne sämre förutsättningar än ett annat barn i samma situation och 
missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan till 
exempel ske genom regler och rutiner. Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet 
blir särbehandlad på grund av till exempel funktionshinder eller en förälders sexuella 

läggning. 
 
Trakasserier och kränkande behandling 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 
uppträdande som kränker ett barns värdighet. Till exempel: 
 

• Fysiska(slag, knuffar) 
• Verbala(hot, svordomar, öknamn) 
• Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 
• Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, internet) 

 

Mobbing 
Mobbning kännetecknas av ständigt återkommande fysiskt och/eller psykiskt våld 
mot ett offer-i regel dolt för de vuxna. Det kan vara nedsättande kommentarer, 
knuffar, utfrysning, tillgrepp av offrets tillhörigheter mm. 
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