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I vår värdegrund kan läsas att all ungdomsverksamhet i Vederslöv/Dänningelanda IF ska ske i 

enlighet med FN:s barnkonvention. Verksamheten ska bedrivas utifrån ledorden glädje, delaktighet, 

ansvar och hänsyn. Styrelsen har beställt boken Barnkonventionen och föreningsidrott till samtliga 

ungdomsledare. Styrelsen har beslutat om att alla beslut som fattas i föreningen ska vara i enlighet 

med Barnkonventionen. Nedan specificeras hur föreningen arbetar och ska arbeta med, för 

föreningen, viktiga grundprinciper ur Barnkonventionen.  

Delaktighet (Allas rätt att vara med) 

I vår värdegrund kan läsas: 
”Alla medlemmars röst har lika värde och delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och 

påverka och ta ansvar för föreningens verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämlikt 

oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 

psykiska förutsättningar.” 

En av Barnkonventionens grundprinciper är ”Allas rätt att vara med”. Barn och ungas delaktighet 

och rätt till att vara med är en självklarhet i vår förening. Vi ska alltid, i alla situationer, arbeta för 

att inkludera alla barn och ungdomar som vill vara en del av vår förening. Föreningen arbetar för 

att möjliggöra allas rätt att vara med på olika sätt, exempel på aktiviteter som genomförs/ska 

genomföras: 

-Enkät till ledare och spelare med fokus på inkludering och jämställdhet 

- Föreningen uppmärksammar och deltar under Växjö Pride 

- Ledarmöten en gång per månad där en stående punkt är; Allas rätt att delta 

- Se över barn och ungdomars sätt att bidra till föreningens intäkter, för att alla oavsett ekonomiska 

förutsättningar ska få möjlighet att delta i vår förening 

- Alla beslut som fattas i styrelsen sker ur ett jämställdhetsperspektiv 

Hänsyn – barns rätt till liv och utveckling  

I vår värdegrund kan läsas: 

”I föreningen arbetar vi för god etik och moral. Vi verkar aktivt mot fusk, mobbning, 

trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.” 

Barnkonventionen beskriver att grundprincipen ”Barns rätt till liv och utveckling” kopplat till 

idrottsföreningar är att alla barn och unga har rätt till en trygg idrottsmiljö där de räddas från 

fysisk och psykisk skada, bli respekterade, rättvist behandlade och inte utsatta för olika former av 

kränkning. Föreningen ska arbeta med detta genom att till exempel: 

- Påminna om värdegrundsarbetet för ledare, spelare och föräldrar, minst en gång per år 

- Ta fram en handlingsplan så att alla vet hur de går till väga om någon blir utsatt/utsätter andra för 

olika former av kränkning, som kommuniceras ut regelbundet 

- Fortsätta med utdrag av belastningsregister på ledare  



Glädje – (att sätta barnets bästa i främsta rummet) 

I vår värdegrund kan läsas: 

”Glädje och gemenskap är föreningens drivkrafter. Vi bedriver verksamheten så att vi har 

roligt, mår bra och utvecklas både som människor och idrottsligt.” 

Under Barnkonventionens grundprincip ”Att sätta barnets bästa i främsta rummet” beskrivs att 

barnets idrott ska vara rolig. Vilket är en av vår förenings ledord, glädje. För att barn och unga ska 

känna glädje att komma till våra idrottsaktiviteter är det viktigt att våra ledare reflekterar över om 

våra aktiviteter och träningar är roliga för barnen. Att ledare bemöter varje barn utifrån deras 

förutsättningar och lyssnar på barnen varför just hen vill vara med. Föreningen jobbar med detta 

genom: 

- Erbjuda ledarutbildning  

- Uppmuntra ledarkollegor att reflektera tillsammans under ledarmöten som hålls en gång per 

månad 

- Diskutera föreningskulturen kontinuerligt  

Ansvar – att låta barnen själva komma till tals 

Det ideella engagemanget är basen i verksamheten. Tillsammans ansvarar vi för varandras 

välmående genom att respektera varandra och visa respekt för fattade beslut och regler.  

Under Barnkonventionens grundprincip ”Att låta barnen själva komma till tals” beskrivs att barn 

ska ges möjlighet att själva komma till tals och att vuxna ska ta dessa åsikter på allvar. Vidare 

beskrivs att idrottsföreningar ska vara en miljö där barn lär sig föreningslivet och att ta ansvar. 

Föreningen ska arbeta för detta genom bland annat:  

- Vuxna i föreningen frågar om- och lyssnar på barn och ungdomars åsikter   

- Enkät till barn och ungdomar kring hur de vill att föreningen ska bli bättre 

- Samtalar med barn och unga i åsikter som berör dem, tex:  föreningen arbetar aktivt med att 

förbättra uppflytten från ungdom till senior där vi inkluderar barn och unga och efterfrågar deras 

åsikter 

  

 

 
 

 
 


