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Barn- och ungdomspolicy 
 

Värdegrund 
I vår verksamhet har alla lika värde och alla får vara med. Vi vill skapa en positiv miljö där barn 

och ungdomar kan växa, trivas, utvecklas och känna sig trygga. Vi motarbetar mobbing och 

har nolltolerans vad det gäller fula ord och nedvärderande kommentarer 

Vårt mål är att ge våra barn och ungdomars en meningsfull fritids och hjälpa till att forma dem 

till ansvarstagande vuxna med positiva och sunda värderingar. 

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 
IF Fram ska erbjuda idrott som en positiv och meningsfull sysselsättning året runt, så att alla 

som vill, oavsett förutsättningar och ambition, kan vara med. Föreningens mål är att kunna 

erbjuda ungdomarna idrott på olika nivåer i den egna föreningen eller hjälp till att slussas till 

nästa nivå för den elitsatsande ungdomen. 

Ledare 
Som ledare i IF Fram förväntas du 

- Vara en god förebild, både under aktiviteten och privat. 

- Ha en positiv inställning och visa engagemang i det du gör. 

- Använda ett vårdat språk. 

- Komma väl förberedd till träningar, matcher och tävlingar. 

- Delta på ledarträffar och utbildningar som föreningen erbjuder 

- Följa riktlinjerna/policyn som IF Fram tagit fram. 

- Samarbeta med andra ledare inom föreningen. 

- Se alla barn. 

- Motarbeta all form av mobbning och kränkande behandling. 

- Arbeta för en bra föräldrakontakt. 

Aktiv 
Som idrottare i IF Fram förväntas du 

- Vara en bra kamrat och stötta varandra i gruppen/laget 

- Uppträda på ett bra sätt under träningar och matcher.  

- Respektera lagkamrater, ledare, domare och motståndare. 

- Använda ett vårdat språk. 

- Komma väl förberedd till träningar, matcher och tävlingar. 

- Alltid göra det bästa på träningar, matcher och tävlingar. 
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Föräldrar 
Som förälder i IF Fram förväntas du 

- Ha en positiv attityd och stötta de aktiva, ledare, domare och motståndare 

- Respektera att det är ledarna som håller i träning och match. 

- Hjälpa barnen att komma i tid och väl förberedda till träningar, matcher och tävlingar. 

- Använda ett vårdat språk. 

- Vara en förebild. 

- Betala de årliga avgifterna. 

- Närvara och medverka i olika arrangemang som IF Fram arrangerar. 

- Vara uppdaterad om vad som händer via hemsidor, sociala medier och kommunens 

infoblad. 

IF Fram barn- och ungdomsidrott ska 
- Se alla individer och deras behov. Ge dem möjlighet till utveckling och i den takt som 

passar varje individ. 

- Skapa en positiv och trygg miljö där barn- och ungdomar får lära sig olika idrotter och 

utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

- Ge de ungdomar som vill möjligheten till att satsa på sin idrott under trygga former. 

- Motverka toppning av lag och/eller tidig utslagning. 

- Erbjuda en allsidig träning. 

- Lära barn- och ungdomar att respektera varandra. Att alla är lika mycket värda och alla 

får vara precis som de är. 


