
 

 

 

Barn och ungdomspolicy för Falu Simsällskap (Falu SS) 2010-2011 

Omfattning 

Med barn och ungdomar menar vi föreningsaktiva 4-18 år. 

Vår målsättning är att alla som ingår i Falu SS verksamhet ska känna till vår barn- 

och ungdomspolicy. Styrelse och ledare ska kommunicera den vid olika typer av 

möten med ledare aktiva och föräldrar. 

Policyn finns publicerad på vår hemsida. 

 

Ansvar 

Ledare inom Falu SS ska fungera som förebilder för de aktiva. De ska föregå med 

gott exempel och uppmuntra och vägleda våra barn och ungdomar enligt föreningens 

värdegrunder och ställningstaganden. 

Föräldrar och andra vuxna är viktiga förebilder i föreningen och ska liksom ledare 

föregå med gott exempel. 

Styrelsen ansvarar för att policyn följs. Om det framkommer att policyn inte följs är 

det styrelsens ansvar att kontakta berörda personer och vidta åtgärder som anses 

nödvändiga i varje enskilt fall. 

Policyn utvärderas kontinuerligt, minst årligen, av föreningens styrelse och 

nödvändiga revideringar görs i samband med detta.  

 

Falu SS respekterar och följer  

Förenta Nationernas (FNs) deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs 

konvention om barns rättigheter och FNs internationella konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

De lagar och förordningar som berör och styr oss. 

 

 

 

 



 

 

Falu SS vision och verksamhets idé 

Vår verksamhetsidé är att kunna erbjuda simning och vattenpolo för alla, från 

nyböjare till elitverksamhet oavsett ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, religion 

eller etniskt ursprung. 

Simidrott för alla - Från botten till toppen är vår vision.   

 

Falu SS mål med vår barn- och ungdomsverksamhet 

Vi vill att de som idrottar i vår förening ska finna glädje och gemenskap i utövandet, 

må bra och prestera mera. 

• Vi tar avstånd från mobbing, kriminalitet och sexuella trakasserier. 

• Vi står för rent spel och jobbar aktivt mot doping, alkohol, droger.  

• Vi kommunicerar öppet tydligt och effektivt.   

• Vi jobbar aktivt för jämställdhet.  

• Vi har en god och sund ekonomi. 

• Vi har pedagogiskt samt HLR-utbildade ledar i samtliga grupper 

• Vi har god blandning av erfarna och mindre erfarna respektive yngre och 

äldre ledare i varje grupp 

• Vi ger bra information och delaktighet 

• Vi har ett gott bemötande 

• Vi har engagerade föräldrar där minst 1 i varje familj i tävlingsverksamheten 

är funktionärsutbildad  

• Vi verkar för simmarnas/polospelarnas personliga och fysiska utveckling 

• Vi erbjuder simutbildning och tävlingar/matcher grundade på individernas 

förutsättningar  

 

Vi vill att alla Falu SS barn och ungdomar: 

•  ska känna sig välkomna, betydelsefulla och delaktiga.  

• ska känna sig sedda och lyssnade på samt känna att de har en möjlighet att 

påverka. 

•  ska få delta utifrån sina egna förutsättningar.  

 

 

 



 

 

Vi vill att ledare i Falu SS: 

• föregår med gott exempel. 

• deltar i de utbildningar som erbjuds. 

• känner att de har möjlighet att utvecklas. 

• kommer i tid.  

• uppmuntrar och ser alla barn och ungdomar i verksamheten 

• rapporterar till huvudtränare eller styrelse om våra policydokument inte följs. 

 

 

Vi vill att föräldrar i Falu SS: 

• engagerar sig i sitt barns idrottande. 

• uppmuntrar och stöttar. 

• inte tar ett sjukt eller skadat barn till träning eller tävling. 

• har kontinuerlig kontakt med tränare/ledare. 

• kommer på de föräldramöten/träffar som erbjuds. 

• har minst en familjerepresentant som är funktionärsutbildad om du har 

barn/ungdom i tävlingsverksamhet (T-grupper). 

• ställer upp för föreningen på de arrangemang vi har.  

 

Antagen 20101108 

av Falu SS styrelse 

 

 

 

 

 


