
 

Vår Barn / Ungdomsverksamhet    

 

Barnkonventionen är lag i Sverige och behandlar barnets relationer mellan Föräldrar, 
Skolan och Fritid och är för barn upp till 17 års ålder.  

Artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid och här kommer föreningar som 
Wexiö Rugby Klubb in i bilden. 

De grundläggande principerna kan beskrivas i nedanstående bild. 

 

 

 
 

Fritidsverksamhet ska… 

• vara öppen för alla 
 
• se till att alla medlemmar har lika värde och inflytande i föreningsdemokratins krav på 
medlemsbestämmande (en medlem, en röst) 
 
• säkerställa att alla deltagare ska få tävla under likvärdiga förutsättningar och på lika 
villkor. 
 
Icke-diskriminerande 
Vi måste säkerställa att barn inte diskrimineras i situationer där: 
 



• Föräldraförmågan eller föräldrars intresse brister 
 
• Där familjens ekonomi begränsar barnets möjlighet att betala avgifter, läger, utrustning, 
träningskläder etc 
 
Dessa barn tränar TROTS sin familjesituation! 

Föräldraansvaret (art. 5 och 18) 

Föräldrar (vårdnadshavare) är ansvariga för sitt barn.  
 
De ska ge lämplig ledning och råd till barnet och deras stödjande roll ska minska i takt 
med barnets ökade ålder och mognad. 
 
Båda föräldrarna har ett ansvar för barnets utveckling, uppfostran och ekonomi 
 
De ska ge barnet en bra och trygg uppväxt, utgå från barnets bästa och se till barnets 
behov.  
 
Föräldrar ska inte ställa krav eller ha förväntningar som är orimliga i förhållande till barnets 
mognad och utveckling. 
 

Barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12) 

Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätten att fritt uttrycka dessa i alla 
frågor som rör barnet 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

Vi ska ta det barnet säger på allvar och se barn som rättighetsbärare 

Delaktighet är en rättighet –inte en skyldighet 

 

Inflytande över hur pengar samlas in 

Möte där barn ges möjlighet att föreslå insamlingsmetoder 

Var transparant med hur mycket pengar som måste samlas in och vad de ska användas 
till. Pengar som samlas in av barn bör uteslutande användas för barnens egen 
verksamhet. 

Lyssna på vilka förslag barnen har för andra insamlingsmetoder och avfärda inte dessa vid 
sittande möte, utan lova att ni ska tänka på dem. 

Redovisa för barnen vad ni beslutat vara bästa sättet att genomföra insamlingen denna 
gång och motivera om ni inte har följt barnens förslag. 

Information och kunskap (art. 42) 

Vi ska ha kunskap om barnets rättigheter, hur de kommer till uttryck i lagstiftning och hur 
de kan omsättas i praktiken. 



 
Vi ska ha den kompetens som är nödvändig för att på ett rättssäkert sätt kunna omsätta 
barnets rättigheter konkret och praktiskt  
 
Det är en grundförutsättning för att leva upp till åtagandet i barnkonventionen 
 
Alla barn har rätt till en trygg och positiv fritid 
 
Vi måste arbeta förebyggande och aktivt med: 

fysiska skador 

akuta skador 

överbelastningsskador 

psykiska skador 

orimliga krav 

negativ fostran 

 

Alla barn har rätt till en trygg och positiv fritidsmiljö (artikel 19) 

Vi måste arbeta förebyggande och aktivt med: 

mobbning 

kränkningar av ett barns värdighet  

nedsättande ord 

falska rykten 

homofob jargong 

hot, slag, sparkar 

diskriminering 
 
 
 
 
 

Implementering av Barnkonventionen 

Icke-diskriminering 

Ledare/Tränare delar upp gruppen, ingen får välja ut vem som ska vara med i vilket lag vid 
tex. Träning, det är alltid Ledare/Tränares uppgift. Detta för att motverka att någon blir 
”vald sist”. 
Vi tolererar inte att någon mobbar, kränker eller på något sätt talar illa om andra barn eller 
vuxna. Rugby är en fysisk sport, men det finns tydliga regler för vad som är okej, allting 
annat är oacceptabelt och där tar ledare/tränare kontakt med vårdnadshavare samt 
involverar barnet i diskussionerna kring varför reglerna inte följts. Hos oss ska alla barn 
känna sig trygga och gå både till och från träningen med ett leende på läpparna. 
 



Barnets bästa 

Ledare/Tränare är utbildade i att förebygga skador hos barn och ungdomar och jobbar 
aktivt med detta.  
Vi arbetar med information om barns rättigheter både på och utanför planen, t.ex. vid 
träningsläger och vid andra aktiviteter och kurser. Det gör att barnen kan känna sig trygga 
hos oss, men också att de får redskap för att kunna hantera när deras rättigheter kränks 
när de är någon annanstans. 
 

Delaktighet 

Vi välkomnar alla i vår klubb och arbetar med principen att allas röst är lika mycket värd.  
Vid års och medlemsmöten så är ett barns röst värd lika mycket som en vuxens.  
Barn och ungdomar har möjlighet att träffa andra likasinnade och utvecklas som idrottare 
och som människor.  Vi har en plats för alla, både på och utanför planen.  
 
För att skapa delaktighet försöker vi engagera så många som möjligt att delta i aktiviteter 
runt omkring träningen. Vi anordnar även sociala aktiviteter, där alla är välkomna, utöver 
träningar och matcher för att skapa samhörighet i klubben. 
 
Ungdomarna uppmuntras att arbeta i en ungdomssektion för att lära sig om det 
demokratiska arbetet i en ideell förening och att kunna påverka sin egen situation. Vi söker 
även inom andra idrotter och föreningar för att hitta inspiration och förebilder, t.ex. från 
ridsporten där ungdomssektionerna är starka drivkrafter. 
 

Information 

Vi delger information på flera olika plattformar med tyngdpunkt på de digitala plattformar 
som barn och ungdomar använder sig av. Vi informerar också vid våra träningar och 
föräldrar får information via mail samt våra andra digitala plattformar.  
 
 

Vid misstanke om att barn eller ungdomar far illa. 

Om barn eller ungdom själv känner oro för sin familjesituation, eller för något annat barns 
situation, så finns våra ledare och tränare alltid där för att lyssna.  
Tränare/Ledare bedömer hur pass allvarlig oron är och kan därefter vidta åtgärder. 
Om tränare/ledare känner sig osäker på hur den ska agera så finns det hjälp och stöd att 
få från kommunen. 
Tränare/ledare kan ringa Växjö kommun för att ställa frågor och få vägledning i hur 
situationen ska hanteras. 
Det behöver inte finnas tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att kontakta 
socialtjänsten. 
Det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Man kan alltid vara anonym. 
Telefonnumret till Växjö kommuns avdelning för stöd och omsorg är: 0470-43590 
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