Friends i idrotten
Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med
långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett
positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga,
ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar.

Analysera
Kartläggningsenkät
Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel, trygghet och
attityder i föreningen. Enkäterna riktar sig till aktiva mellan 11–18 år samt till alla ledare i
föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar, stämning och hur
ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen.
Kartläggningspresentation 1,5h
Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat tillsammans med föreningsansvariga och
lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen.
Webbaserade nivåanpassade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal.
Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier,
otrygga platser samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet.

Förebygg
Ledarutbildning 2,5h
Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdoms- ledare i föreningen. Vi förklarar och
problematiserar kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen
syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta
åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap.
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hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
Dalvägen 14 | 169 56 Solna | T 08 - 545 519 90 |info@friends.se | www.friends.se | BG 900 - 5273 | PG 90 05 27 - 3

Främja
Inspirationsträff med aktiva 30min
Inspirationsträffen kan göras med en stor grupp barn och ungdomar och sker genom
monolog, föreläsning och interaktion. Träffen syftar till att inspirera till ett schysst och positivt
klimat inom idrotten samt att sätta igång tankar och funderingar om mobbning och
utanförskap. Vi ger exempel på hur varje individ kan göra positiv skillnad i sin vardag. Träffen
vänder sig till barn och ungdomar från nio år och uppåt.
Gruppträff med aktiva 1–2 h
Vi träffar laget eller träningsgruppen där vi inspirerar till att skapa ett accepterande och tryggt
klimat i gruppen. Träffen syftar till att ha roligt, väcka engagemang samt belysa vikten av hur
varje individ kan göra skillnad på egen hand och tillsammans med sina träningskamrater.
Max 25 deltagare per grupp.
Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och
föreningens roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar. Föreläsning
varvas med diskussion om hur man kan vara en positiv aktör samt vad man som vårdnadshavare kan göra för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar.
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