
UPPFÖRANDEKOD

NEVIS RYTMISKA GYMNASTIKKLUBB

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

UPPFÖRANDEKOD: FÖRENING gäller alla som i någon mån representerar föreningen

● Sätta barnets bästa främst och följa FNs barnkonvention
● Förankra värdegrundsarbetet hos alla med koppling till föreningen
● Stödja tränare och kansli i sitt arbete med att arbeta efter värdegrunde
● Arbeta strukturerat för nolltolerans mot mobbing, kränkning och diskriminering
● Alla är lika viktiga, alla ska känna sig välkomna Vi behandlar alla lika oavsett kön, ålder, tro,

sexuell läggning, hudfärg eller ursprung.
● Utbilda sina tränare för den nivå de tränar gymnaster på

UPPFÖRANDEKOD: LEDARE gäller alla ledare

● Sätta barnens bästa främst i alla lägen och följa FNs barnkonvention.
● Arbeta för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och diskriminering
● Fördela uppmärksamheten rättvist mellan gymnasterna
● Skapa ett öppet klimat som gör barnen delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling.
● Skapa träningar och aktiviteter som stärker samverkan och ger förutsättningar för gymnasten

att utvecklas i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar.
● Uppmuntra den inre motivationen.
● Tydliggöra riktlinjer och roller, ha en öppen dialog och ge konstruktiv feedback genom att ha

utvecklingssamtal med gymnasterna och föräldramöten.
● Se till att ha rätt kompetens och utbildning beroende på vilka grupper vi tränar.
● Jobba för att gymnasterna mår bra och är glada, före, under och efter träningen.
● Agera om man ser att något barn far illa eller inte mår bra.

Tillägg för ledare i tävlingsgrupper
● Alla tävlingsgymnaster ska ha minst ett utvecklingssamtal per år.
● Huvudansvarig ska i god tid presentera en terminsplanering med tävlingar,

läger m m till styrelsen.
● Alla ledare ska känna till vad Nevis RGKs har för medicinsk support i klubben.
● Alla ledare ska hålla god kontakt med föräldra till de barn / ungdomar man tränar.
● Man ska alltid vara en vuxen förebild inför gymnasterna.

UPPFÖRANDEKOD: GYMNASTER

● Känna till och följa föreningens värdegrund, uppförandekoder och policys.
● Komma ombytta och ha med sig sin utrustning.
● Ha en positiv attityd.
● Att komma i tod och träna när det är träningstid.
● Följa reglerna som finns i hallen.
● Heja på varandra och glädjas åt varandras framsteg.
● Vara goda kompisar.
● Inte mobba någon.
● Prata med en vuxen om man ser att någon kompis far illa eller inte mår bra.



UPPFÖRANDEKOD: FÖRÄLDRAR

● Känna till och följa föreningens värdegrund, uppförandekoder och handlingsplaner.
● Hjälpa till kring verksamheten när det behövs t ex vid uppvisningar, tävlingar och läger.
● Vara positiv, berätta när saker är bra och ta upp funderingar och reda ut eventuella

frågetecken direkt med berörd person.
● Alltid vara goda förebilder, vara goda supporters och heja fram alla våra gymnaster och

glädjas åtalla barns prestationer. Även från andra föreningar.
● stötta och uppmuntra sitt barn till träning och tävling, oavsett resultat – det ska vara kul med

gymnastik!
● Ge sitt barn rätt förutsättningar för att kunna träna bra och orka med träningen genom att se

till att barnet har sovit ordentligt innan träning och tävling samt se till att ens barn äter
ordentligt.

● Vid träning och tävling sker instruktioner enbart mellan gymnaster och tränare. För ens
barns skull är det viktigt att vi har tydliga roller och att man känner till vilket uppdrag som man
fått tilldelat.

● Agera om man ser att något barn far illa eller inte mår bra.

NEVIS RGK är en ideell organisation och föreningens motto är träna, tävla och trivas. Som förälder till
barn som idrottar i föreningen har man ett ansvar att stötta, hjälpa till och verka för att verksamheten
fungerar och utvecklas i enlighet med föreningens värdegrund. Detta gäller alltid men blir extra viktigt
vid arrangemang såsom tävlingar, läger och andra evenemang när verksamheten kräver extra
resurser.

Forskning visar att barn mår bättre av att man som förälder är engagerad i barnets idrottande.
Engagemanget ska dock vara sunt och kopplat till glädje och utveckling, snarare än resultat och
placeringar. Man visar sitt barn lika mycket uppskattning oavsett hur det går.

Barn utvecklas olika fort och genom uppmuntran och stöd behåller vi fler, trygga framgångsrika
gymnaster, längre upp i åldrarna.

Man betalar alltid medlems- och träningsavgift i tid så att ens barn är skadeförsäkrat på gymnastiken,
för allas skull. Det är viktigt att meddela kansliet om kontaktuppgifter ändras under terminens gång.

Frågor angående träning och tävling diskuterar man alltid i första hand med ansvarig tränare, vilket
i största möjliga mån bör ske utanför träningstid. Frågor om verksamheten, övergripande frågor
diskuterar man med styrelsen.

Det ska finnas en ömsesidig respekt och tillit mellan ledare, gymnaster,
föräldrar och föreningen



ALKOHOL OCH DROGPOLICY gäller alla; ledare, tränare, anställda,
styrelseledamöter, föräldrar och gymnaster.

Nevis RGK jobbar för att motverka användande av alkohol och andra droger. Samhällets lagar och
regler för alkohol och droger skall efterföljas.

Vi bidrar alla till en alkohol- och drogfri miljö genom att veta att

● Det är förbjudet att vara alkohol/drogpåverkad i verksamheten under träning, tävling,
arrangemang så som uppvisningar, utbildningar eller liknande arrangemang.

● Vid misstanke om påverkan stängs jag av från all verksamhet i Nevis RGK under utredning.
● Om jag misstänker att alkohol och/eller droger förekommer har jag skyldighet att rapportera

detta till ordförande, styrelse eller Gymnastikförbundets ombudsman.
● Vid arrangemang så som tävlingar, läger, konferens och representation gäller måttlighet och

en absolut åldersgräns på 18 år för intag av alkoholhaltiga drycker.
● Vi uppmanar till agerande – ett passivt förhållandesätt är lika med ett tyst medgivande.
● Om man har problem, våga be om hjälp.

SÅ HÄR AGERA VI OM NÅGON BRYTER MOT UPPFÖRANDEKODEN.

Om man ser att uppförandekoden inte följs ska man agera och ta hjälp om det behövs. Föräldrar och
ledare har ett vuxet ansvar att agera direkt när något olämpligt händer eller sägs. Antingen direkt till
den det berör, om det passar. Om inte detta är lämpligt eller känns bra bör man meddela en
föreningsrepresentant. Det kan vara ledare, förälder, någon i styrelsen eller gymnastik
ombudsmannen.

Om en gymnast ser att uppförandekoden inte följs bör hon säga till en ledare eller förälder. Man kan
också prata med en kompis, men ibland är det viktigt att en vuxen får reda på olämpliga beteenden.
Prata direkt med, eller skicka mail till den det berör om detta känns relevant.

VAD GÖR MAN VID OROSKÄNSLA? – TA ORON PÅ ALLVAR!

Vad kan jag göra som ledare / vuxen / medmänniska / förening?

● Berätta att du finns och lyssnar.
● Ställ öppna frågor – låt barnen prata.
● Som förälder/ledare behöver du inte lösa problemet.
● Erbjuda barnet en fast vuxenkontakt att prata med.
● Göra en orosanmälan (se nedan).
● Ring Socialjouren (se nedan).

Orosanmälan: Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Som
privatperson har du möjlighet att göra en anonym orosanmälan till socialtjänsten (i den kommun där
barnet bor). Anonymitet förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Socialjour Syd Tel: 112 Bemannas: Dygnet runt (social beredskap i hemmet) Servar: Vellinge,
Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystad och Staffanstorp


