”FÖRENINGENS NAMN”

Barnkonventionen

PLAN FÖR BARNS
RÄTTIGHETER
MARSVINSHOLMS IF

BARNKONVENTIONEN
Marsvinsholms IF tar genom barnkonventionen ansvar för att se till att föreningens barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda, att fritidsutbudet är tillgängligt för alla barn och
att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i verksamheten. Speciellt uppmärksammas
nedanstående konventionsartiklar:
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får
diskrimineras
Föreningen tar hänsyn till samspelet och språket mellan barnen och försöker tala till rätta om något inte
stämmer. Ledarna visar att alla barn är lika mycket värda.

Artikel 31
Alla barns rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder
samt rätten att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Föreningen tar hänsyn till barnens åldrar och anpassar träningen och lek till dem.

Marsvinsholms IF barn och
ungdomsverksamhet
• Marsvinsholms IF har aktiva barn och
ungdomar i åldrarna 5-18
• Man börjar i Knattegrupp och
Nybörjargrupp och utvecklas sedan i sin
egen takt
Marsvinsholms IF har ca 70 aktiva i
åldern 5-12och cirka 25 i ålder 13-18
• ALLA barn och ungdomar är välkomna
oavsett kön
• ALLA ledare ska arbeta för attt barnen
skall känna sig trygga och välkomna i
föreningen

BARNKONVENTIONENS
KRAV PÅ VERKSAMHETEN
ARTIKEL 2

ARTIKEL 6

Inga barn får diskriminera. Alla barn är lika
mycket värda och i det ska inte ha någon
betydelse vilken färg barnet och barnets
föräldrar har på huden, om barnet är flicka
eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken
gud barnet tror på, om barnet har en
funktionsnedsättning eller om barnet är rikt
eller fattigt.

Barn har rätt till liv och utveckling. Barn ska
kunna överleva men även utvecklas från
den de är idag i sin egen takt och få en bra
barndom. Barn behöver många saker för att
utvecklas bra som trygghet, kärlek, mat,
sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att
gå i skolan.

ARTIKEL 3
Vad som är bäst för barn ska gå i första
hand när det bestäms sådant som gäller
barn. Det betyder att det ibland finns saker
som är viktigare än barnets bästa. Om
Barnets bästa inte kan genomföras måsta
det ändå bli tydlig hur man tänkt på barnen.

ARTIKEL 12
Barn har rätt till delaktighet och inflytande.
De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter och
dessa ska tas hänsyn till vid beslut som rör
barn. Det är den vuxna som ska förstå
barnet, inte barnet som ska förstå frågan ur
ett vuxenperspektiv.

GENOM FÖLJANDE STYRDOKUMENT OCH ARBETSSÄTT SÄKERSTÄLLS
BARNS RÄTTIGHETER I FÖRENINGEN GENOM ATT
Artikel 2
• I stadgarna skall det framgå att alla barn skall kunna ha möjlighet att träna hos oss.
• Inga barn får diskrimineras .
Artikel 3
•

Träning och tider skall vara för barnens bäst

Artikel 6
•
•
•
•

All träning skall vara så att barnen tycker det är skoj och vill fortsätta med det
Och skall utvecklas i sin egen takt
Viktigt att ledarna förklara och lär ut så att barnen förstår det
Barnen skall utveckals i sin egen akt

Artikel 12
• Barn skall alltid kunna säga sin synpunkt på saker och vi skall lyssna på dem.
• De skall alltid kunna få påverka vårt sätt att träna med dem eller annat
•

VI HAR IDENTIFIERAT ATT
TILLÄMPNING BRISTER
• Kostnader för deltagande i föreningen utgår från ålder, inte ekonomisk situation för den enskilde
• Ingen representation av barn/ungdomar i styrelsen utan endast genom utvärdering och samtal
med ledare och ungdomsansvarig
•

Barns och ungdomars möjlighet att utvecklas i sin egen takt utmanas av åldersindelningar av
tävlingar. Vid start i föreningen i senare ålder kan finnas svårigheter att hänga med i sin
brottningskapacitet med risk för att barnet/ungdomen slutar snabbt igen

• Vi har dålig anpassning för handikappade, då lokalen ligger i källarnivå
• För lite omklädningsrum
•

UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR
MARSVINSHOLMS IF ÄR:
• Ledare ska ha god kännedom om Barnkonventionen så de kan tillgodose barn och
ungas rättigheter men också lära barn och ungdomar om deras rättigheter
• Få till en handikapp anpassad lokal
• Barn och ungdomar i föreningen ska ges möjlighet att vara delaktiga i styrelsens arbete.
• Barnkonventionen ska genomsyra föreningens styrdokument
• Få fler tjejer attt börja träna
• Förbättra omklädningsmöjligheter så både tjejer och killar kan få varsitt omklädningsrum

HANDLINGSPLAN
Syftet med handlingsplanen är att ge struktur och underlätta arbetet framöver. Till grund för
handlingsplanen ligger er utvecklingsområden och ska svara på VEM gör VAD, HUR och
NÄR.
Utvecklingsområde

Åtgärd/Aktivitet

När

Vem

Uppföljning

Barnkonventionen
ska genomsyra
föreningens
styrdokument

Kontrollera innehåll i
stadgar, värdegrund,
policy.

Löpande
årligen

Arbetsgrupp
Återkoppla till
för
styrelsemöte
barnkonvention

Löpande

Arbetsgrupp
Återkoppla till
för
styrelsemöte
barnkonvention

Löpande

Styrelsen

Lista dokument som finns.
Vilka dokument är
viktigast.
Revidera.

Ledare skall ha
kännedom om
barnkonventionen

Utbilda ledare ,kanske föreläsare
från RF/SISU
Informationsmaterial till ledare

Få till en
Alla kolla vad som finns
handikappanpassad
lokal
Barn och ungdomar
i föreningen ska
ges möjlighet att
vara delaktiga i
styrelsens arbete

Få med ungdomar i
styrelsen, eller bjuda in
dem att delta i möte

Augusti

Bättre
omklädningsrum

Samtal pågår med
fritidsförvaltningen

Löpande

Styrelsen

Få fler tjejer att
träna

Försöka informera genom
skola och media

Löpande

Styrelsen och
ledare

Återkoppla til
styrelsemötena

HUR HÅLLS PLANEN LEVANDE?
Håll planen aktuell
Ta upp den som en punkt på
styrelsemöte
Lägg upp den på hemsidan
Diskutera den med ledare
Utbilda ledare
Låt alla ledare få god kännedom om
Barnkonventionen
Lägga fram material om
Barnkonventionen

ANSVAR FÖR PLANEN
Marsvinsholms IF styrelse
Svante Normark , ordförande
Malin Hardemyr , kassör
Patrik Tjörnby , sekreterare
Fredrik Andersson, ledamot
Linda Lindqvist ,ledamot
David Lembke ,ledamot
Göran Olofsson, ledamot

