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VÄRDEGRUND

All gymnastikverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa
FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att, med respekt för barnets åsikter, alltid ha
barnets bästa – det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling – för ögonen.

Att ha ett barnrättsperspektiv inom gymnastiken innebär också att såväl tränare som ledare, på alla
nivåer, ska sätta barnet i fokus.

Som förening har vi ett stort ansvar och förtroende som gymnasterna och deras föräldrar ger oss.
Därför har vi tagit fram en värdegrund som omfattar trivselregler, uppförandekoder och
handlingsplaner. Det berör och ska följas av alla i föreningen, oavsett vilken roll man har – ledare,
anställd, styrelseledamot, förälder eller gymnast.

Arbetet med värdegrunden syftar till att stärka samhörigheten i föreningen. Värdegrunden skall alltid
prägla våra handlingar och bygger på ledorden:

Glädje och utveckling

Gymnastiken i Nevis RGK ska vara spännande, glädjefylld och motiverande. Vi strävar efter att bli
bättre och glädjas av varandras framgång. Vi tar tillvara på varandras kompetens.

Öppenhet och omtänksamhet

Vi visar lyhördhet och uppmärksamhet. Verksamheten ska vara öppen och förändringsbenägen och vi
arbetar för tydlig kommunikation och ett motiverande klimat.

Trygg miljö

Vi visar alla en ömsesidig respekt och tillit och arbetar aktivt mot kränkande särbehandling. Vi har
ledare som är utbildade för sitt uppdrag och vi jobbar för god hälsa och välbefinnande hos barnen.



TRIVSEL RIKTLINJEN gäller alla; ledare, föräldrar, gymnaster, anställda och
styrelseledamöter.

Vi bidrar alla till glädje och utveckling, öppenhet och omtänksamhet – i en trygg miljö genom att…

● Bedriva verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv och följer FNs barnkonvention.
● Alltid följa Nevis RGKs värdegrund.
● Alltid värna om barnens bästa och behandla alla andra som jag själv vill bli behandlad.
● Sköta alla uppdrag i föreningen, med en positiv attityd.
● Alltid följa de regler som gäller i den lokal jag visats i.
● Alltid använda ett vårdat språk och tänka på hur jag uttrycker mig inför andra.
● Arbeta för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och diskriminering.
● Agera om man ser att någon bryter mot reglerna.
● Alltid uppträda föredömligt för att värna om Nevis Rytmiska Gymnastikklubbs anseende.
● Alltid vara en god förebild.

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING – mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp och andra
kränkningar gäller alla; ledare, tränare, anställda, styrelseledamöter, föräldrar och gymnaster.

Övergrepp och trakasserier i alla dess former är oacceptabelt och oförenligt med klubbens
värderingar. Precis som Riksidrottsförbundet skriver i sin policy anser vi att alla barn och ungdomar
har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vår målsättning är att
förhindra att någon form av kränkning sker samt att arbeta aktivt för att uppnå detta.
Policyn är till för att skapa en trygg miljö och för att se till att övergrepp inte förekommer inom Nevis
RGK. Policyn omfattar alla föreningsmedlemmars agerande vid förekomst av kränkande handlingar
mot aktiva i klubben.

Målet är att medlemmar ska känna förtroende för styrelse, förtroendevalda och ledare och våga
berätta om eventuella trakasserier, kränkningar eller andra problem.
Styrelse, ledare och föräldrar i Nevis RGK har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma eventuella
förekomster av kränkande särbehandling samt att säkra och se till att åtgärder vidtas.

Vi alla motverkar att det händer genom att….

● Barn och ungdomar ska i möjligaste mån ledas av fler än en tränare/ledare. Detta eftersom
det delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn i
gruppens verksamhet.

● Ingen får skriva eller yttra ogynnsamma personliga eller respektlösa kommentarer om
gymnaster, tränare, föreningen eller någon annan gymnastikförening på offentliga nätverk
såsom facebook, instagram, twitter m.fl.

● Ingen ledare i förtroendeposition tillåts att ha ett förhållande eller kommunicera direkt med en
individuell gymnast under 18 år genom text, chatrum, sociala nätverk. All kommunikation från
ledare till gymnaster under 18 år får endast ske genom föräldrar, föräldrarnas vetskap.

● Vår målsättning är att alla involverade i Nevis RGK ska introduceras och utbildas när det
gäller klubbens värdegrund och policy. Syftet är att informera, förebygga och förhindra att
kränkningar och övergrepp förekommer inom klubben.

● Bättre insyn i träningsgrupperna skapar en öppenhet som leder till en tryggare miljö.
● Alla anmälda händelser tas på allvar och undersöks direkt. Bedöms händelsen vara av

brottslig karaktär görs en polisanmälan.


