IL Manglerud Star fotball

Handlingsplan mot mobbing

Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing:

MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og
leveregler som sikrer at alle barn føler seg velkommen og inkludert i MS Fotball –
og gleder seg til både trening og kamp.

Dette forventer vi av deg som spiller:
-

Vis respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere og publikum.
Vær en god lagkamerat/lagvenninne
Vær tolerant
Sørg for at lagkameraten/lagvenninnen din har det bra
Vær positiv
Vis omtanke

Dette forventer vi av deg som trener / lagleder:
-

Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv
Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra»
Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over
på andre
Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum
gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk
Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og
Manglerud Star

Dette forventer vi av foreldre, publikum, gjester:
-

Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter etc. forankres fotballens og
klubbens verdisyn
Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet
Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon
for å bli i fotballfamilien lenge
Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner
Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og
klubb i etterkant
Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller,
og husk at også du skal opptre som et forbilde!

Holdninger:
MS Fotball har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets.
Vi må alle ta affære hvis vi opplever at noen ikke har det bra. Det gjelder både barn og voksne.
Holdninger blir ikke til ved fine kampanjer, skriftlige kontrakter eller flotte ord fra styret eller andre.
Det er det som skjer i hverdagen som teller: - På banen, i hallen, i garderoben, på trening, kamp og
cuper.
Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som er tilknyttet/medlem/trener/leder i MS Fotball må
være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben vår. Når du ser
eller oppdager mobbing, eller om du bare har en mistanke: Du skal alltid reagere. Det er avgjørende
at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

Hva er mobbing?
Mobbing er definert som gjentatte negative handlinger fra en eller flere rettet mot en annen.
Det er den som mobbes som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er
de voksnes ansvar å ta den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal tåle å bli krenket. At
en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere den urett andre utsettes for.
Mobbing kan skje på mange måter
-

Fysisk mobbing gjennom for eksempel å slå, sparke, lugge, spytte, dytte eller ødelegge
eiendeler til den som blir mobbet.
Verbal mobbing gjennom å si nedlatende eller krenkende ting om en person. True, spre
usanne rykter eller bruke grove og krenkende ord.
Psykisk mobbing gjennom for eksempel ryktespredning, manipulering og utestengning.
Mobbing via sosiale medier gjennom for eksempel krenkende eller truende tekstmeldinger
eller kommentarer på nettet. Ryktespredning via nettet eller spredning av private eller
intime bilder.

Hva gjør vi dersom vi oppdager eller har mistanke om mobbing?
-

-

Aldri snu deg vekk eller late som ingenting. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir
oppmerksom på den.
Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir
mobbet, som regel underdriver mobbingen.
Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.
Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. -Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny
samtale etter en stund. Involvere foreldre.
Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

Hva gjør vi for å forbygge mobbing, hets og trakassering?
-

-

Premiering til det beste laget og kanskje en premie til månedens Manglerud Star-forbilde: en
som har gjort noe fint for en annen i klubben. Kan være både barn og voksne som får denne
prisen/premien. Deles ut fire ganger i året, eller oftere når det en god kandidat nomineres.
Fair Play

-

Manglerud Star Fotball er samarbeidspartner til Gi rasisme rødt kort
Foreldremøter, spillermøter, trener/lagleder. Få dette inn som et fast punkt på alle møter
Forventninger: (spillere, trenere / lagledere, foreldre)
Fair Play-avtale mellom klubb og spiller
Styret i Manglerud Star er ansvarlig for oppfølging av det holdningsskapende arbeidet.
Klubben har en egen Fair Play-ansvarlig.

Manglerud Star Fotball er del av Partnerskap mot mobbing i Oslo. Dette er et partnerskap til felles
innsats mot mobbing av barn og unge i Oslo. Byrådet, idretten, skoler, barnehager og organisasjoner
som speidere, musikkorps etc. er en del av dette forpliktende partnerskapet.
Manglerud Star fotball har gjennom partnerskapet forpliktet seg til:
• å bidra til at alle barn og unge skal oppleve et lærings- og oppvekstmiljø som fremmer trygghet og
trivsel
• å bidra til at alle barn og unge skal møte trygge, omsorgsfulle og tydelige voksne som legger til rette
for inkludering og vennskap
• å bidra til at alle barn, unge og deres foresatte skal vite hvor og hvordan de kan si fra om de
opplever mobbing, krenkelser og ekskludering
• å bidra til at foresatte skal oppleve godt samarbeid med ansvarlige for de arenaene barna
oppholder seg på
• å bidra til at alle barn og unge som opplever mobbing, krenkelser og ekskludering tas på alvor og
opplever voksne som handler umiddelbart – på alle nivå
• å utarbeide en handlingsplan for sin organisasjon som beskriver forebygging, avdekking og
håndtering av ulike typer mobbing, krenkelser og ekskludering
• å sørge for at underliggende organisasjoner, medarbeidere, barn, unge og foresatte er kjent med
organisasjonens handlingsplan mot mobbing, krenkelser og ekskludering, og hva som er leders
ansvar når mobbing, krenkelser eller ekskludering forekommer
• å bidra til å utvikle kompetanse lokalt i den enkelte skole, barnehage, lag og forening om hvordan
en kan forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, krenkelser og ekskludering
• å bidra til å bygge lokale nettverk mellom de som utgjør laget rundt barnet, og at skolene i større
grad inviterer frivillige organisasjoner i nærmiljøet til lokalt samarbeid
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