
Föreningen Härnösands Paradorkester 

Handlingsplan för trygga barn- och ungdomsmiljöer 

 

Policy och Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande 

behandling 

Alla aktiva i vår förening har rätt att utvecklas i en trygg och positiv miljö och bemötas med 

respekt. I detta ligger bland annat att mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp inte får 

förekomma i någon som helst form eller omfattning. Även om olika former av övergrepp är 

sällan förekommande i vår förening så är det en fråga som vi skall vara medvetna om och 

aktivt arbeta med för att minimera riskerna att de kan ske. Denna handlingsplan 

kompletterar den handlingsplan som gäller för Härnösands gymnasium och Musik- och 

Kulturskolan, och som anställda ledare också jobbar efter, under arbetstid. Detta dokument 

utgår från Barnkonventionen och barns rättigheter, och gäller från mars 2020. 

 

Föreningens mål är att:  

• Alla ledare och styrelsen skall känna till och agera efter föreningens handlingsplan samt 

vara goda förebilder för våra barn och ungdomar. 

• Alla aktiva skall känna sig trygga i föreningens verksamhet, känna till våra policys samt veta 

vem man skall vända sig till om man upplever eller ser någon annan bli utsatt för kränkande 

behandling.  

• Alla vårdnadshavare till barn föreningens verksamhet skall känna till denna handlingsplan 

och veta vem de skall vända sig till ifall någon upplever att sitt eget eller någon annans barn 

utsätts för mobbning eller kränkning.  

Definitioner: En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, 

blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Kränkande behandling är när 

en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. 

glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner. Diskriminering är när en person behandlas 

sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, 

inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det 

att det är något negativt för den som blir utsatt. 

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete 

Gentemot vårdnadshavare: Handlingsplanen samt kontaktperson finns upplagd på hemsidan 

samt ett fastnålat inlägg på facebooksidan. 

Aktiva barn och ungdomar: Ska minst en gång per läsår få genomgång hur föreningen vill att 

vi uppträder mot varandra och hur vi agerar om något händer och vem de skall kontakta. De 

kan repeteras på informationsmöte för föräldrar och barn inför resa eller större evenemang. 



Handlingsplan vid mobbing, trakasserier och kränkande behandling  

• Vid minsta misstanke om mobbing/trakasserier och kränkande behandling tas konfidentiell 

kontakt med någon i styrelsen. Styrelsen består av både föräldrar, ledare och representanter 

för ungdomarna i orkestern och drill/flagg. 

• Vid varje enskilt fall av mobbing/trakasserier och kränkande behandling som kommer till 

styrelsemedlems kännedom tas en handlingsplan fram i styrelsen för den specifika 

situationen.  

• Enskilt samtal med den utsatta  

• Enskilt samtal med den/dem som mobbar/trakasserar/kränker  

• Om möjligt gemensamt samtal med den utsatta och den/de som utsätter den enskilde för 

mobbningen/trakasserierna/kränkningen.  

• Kontakt med hemmet om någon av de inblandade är under 18 år.  

• Extra uppsikt på den/de som mobbat/trakasserat/kränkt  

• Stöd till den utsatte  

• Vid svårare fall görs anmälan till myndighet/socialtjänsten. Härnösands kommun, 

Socialförvaltningen Barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp Dagtid - 0611-34 80 00 

Jourtelefoner 073 - 274 30 82 eller 073 - 274 30 83 

Handlingsplanen hålls levande år efter år, genom att styrelsen reviderar handlingsplanen 

inför varje verksamhetsår så att information och kontaktuppgifter stämmer. 

Handlingsplanen kommuniceras ut till alla medlemmar. Måluppfyllelsen som finns i 

handlingsplanen skall tas med i verksamhetsberättelsen för styrelsen. 

 

Bra stöd finns hos:  

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se Tel: 08-692 29 50  

Bris (Barnens rätt i samhället) www.bris.se Barnens hjälptelefon: 0200-230 230 

Föräldratelefonen: 077-150 50 50 


