
Handlingsplan mot kränkande behandling 

Målsättning 
 
NKK är en klubb med positiv anda, där alla känner sig trygga och behandlar  

varandra med respekt. Klubbens medlemmar känner gemenskap och stolthet över  

att tillhöra NKK samt är goda föredömen för varandra och omvärlden. 

 

Värdegrund 
 

En ledare/tränare i NKK 
  

 är en bra pedagog och ska kunna ge konstruktiv kritik. 

 är kreativ och har en förmåga att göra hårt arbete roligt. 

 tar hänsyn till simmarens utvecklingstrappa och mognad och även kunna förklara 

för simmaren vad som händer i olika förändringsfaser. 

 kan klara av att motivera simmare till träning genom dessa faser. 

 ser och bekräftar alla simmare.  

 har en kontinuerlig avstämning med simmaren. 

 har en öppen dialog med föräldrar. 

 är engagerad vid bassängkanten på tävling och ger feedback på loppen. 

 har övervakad uppvärmning och stretching för att undvika skador. 

 bör vara medveten om att kroppsspråk och rösttonläge ger starka signaler till 

omgivningen. 

 uppmärksammar/motarbetar kränkningar och mobbning på ett tidigt stadium. 

 känner sig trygg i hur han/hon ska hantera en konflikt. 

 ska erbjudas att utveckla/fördjupa sin pedagogik och tränar kunskaper genom 

kurser & utbildningar. 

 ska erbjudas att medverka på gemensamma tränarmöten för utbyte av kunskap. 

 

En simmare i NKK 
 

 blir sedd och bekräftad av tränaren. 

 följer de regler som tränaren och klubben har satt upp för gruppen. 

 är fokuserad och lyssnar på de instruktioner som ges under ett träningspass. 

 respekterar sin tränare. 

 respekterar sina klubbkamrater. 

 lär sig ta eget ansvar för sin träning. 

 lär sig ta eget ansvar på tävling. 

  uppträder på ett sportsligt sätt på träning och tävling. 

 

 

 

 

  

 



En förälder i NKK  
 

 känner sig trygg med att ha sitt barn i föreningen. 

 peppar och uppmuntrar simmaren att glädjas åt den personliga utvecklingen. 

 hjälper simmaren att ha en bra kosthållning. 

 hjälper till att köra eller ordna med skjuts av simmaren till tävling när så krävs. 

 genomgår en funktionärsutbildning för att få större kunskap om simning 

 uppträder på ett sportsligt sätt på träning och tävling. 

 bör vara medveten om att kroppsspråk och rösttonläge ger starka signaler till 

omgivningen 

 har en öppen dialog med tränaren.  

 deltar i föräldramöten för att ta del av information från tränaren och NKK. 

 är medveten om att NKK är en ideell förening. 

 medverkar med arbetsinsatser i NKK för att kunna ta del av klubbens 

subventioner för tävlings- och lägerkostnader för simmaren. 

 ska känna att hans / hennes synpunkter tas på allvar. 

 

Definition  
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade 

ord och handlingar som riktas mot enskilda individer på ett kränkande sätt.  

Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över en längre tid blir 

utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. 

 



Förebyggande arbete 
NKK har valt att samarbeta med Friends i arbetet mot kränkande särbehandling. 

Samarbetet inleddes 2004. 

 

Ett trygghetsråd bildades, bestående av representant från styrelsen samt av styrelsen 

särskilt utsedd person. Trygghetsrådets uppgift är att vara stöd för tränarna om 

kränkande särbehandling uppstår. Trygghetsrådet ska också ha en kontinuerlig dialog 

med friendsrådsrepresentanterna. 

 

Simmarna väljer två representanter per grupp till friendsråd. Dessa ska fungera som 

ögon och öron i verksamheten. De ska själva föregå med gott exempel och komma med 

idéer om hur vi tillsammans kan skapa en god stämning i klubben. Ansvaret att ingripa 

och handla ligger hos de vuxna i form av tränare, trygghetsråd och styrelse. 

 

Friendsrådsrepresentanter utses i början av varje år. Alla friendsrådsrepresentanter får  

utbildning i samarbete med Friends. Gruppaktiviteter för att stärka gruppkänslan 

genomförs minst två gånger per år, varav en gång på träningsläger.  

 

Utvärdering och utveckling av arbetet sker kontinuerligt.  

 

Information om arbetet, handlingsplan samt akut åtgärdsplan finns på NKK:s hemsida. 

Akut åtgärdsplan 
Var och en som får kännedom om att en simmare blir mobbad eller kränkt ska meddela 

det till en tränare och/eller trygghetsrådet. Dessa agerar enligt nedan. Om tränarna 

bedömer att det behövs tar de hjälp av trygghetsrådet. 

 
Frågor som kan tas upp vid ett första samtal: 

Vad har hänt? 

Var och när hände(r) det? 

Vem har gjort vad? 

Vem har sett vad som hänt? 

 

Simmarna får själva i uppgift att inom en angiven tidsram berätta för sina föräldrar. 

Därefter ringer tränaren hem för att ge föräldrarna information om det inträffade. 

Ev kontakter med myndigheter sker alltid i samråd med föräldrar. Skulle ett brott ha 

inträffat tar styrelsen ev beslut om polisanmälan. 

 

Om tränarna bedömer att det går att reda ut det hela på egen hand kan de göra det, 

eventuellt utan att ta kontakt med föräldrar. I annat fall, eller om detta inte fungerat, tar 

tränare och trygghetsrådet diskussion om vad som ska göras. I samråd med den utsatta 

väljs ett av följande alternativ: 

 

1. Samtal med berörd(a) grupp(er) 

2. Konflikthanteringssamtal  

3. Enskilda samtal med kränkare 

 

Uppföljning sker genom att tränarna och/eller trygghetsrådet har enskilda 

uppföljningssamtal med berörda simmare. Värderingsövningar och andra övningar kan 

vara möjliga vägar till uppföljning och utveckling av relationerna i gruppen. 

 

Skulle kränkningar eller mobbning ändå kvarstå är det styrelsens uppgift att agera. 


