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Ystads volleybollklubbs barn- och ungdomsverksamhet
Ystads volleybollklubb är en liten familjär förening med ca 100-150 aktiva.  Vi har
verksamhet för barn från ca 5 års ålder upp till seniorer. Volleybollen är uppdelad i olika
nivåer där barnen delas in efter ålder och mognad. Idag finns det 7 levlar/nivåer innan man
övergår till spel i 6- manna volleyboll. Varje level består av olika kast och grundslag där
barnen lär sig hantera spelets regler. Föreningen har utbildade ledare på de olika nivåerna.

Barnkonventionen
Ystads Volleybollklubb har genom barnkonventionen ansvar för att se till att föreningens barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda, att fritidsutbudet är tillgängligt för alla barn och
att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i verksamheten. Speciellt uppmärksammas
nedanstående barnkonventionsartiklar: 2, 3, 6, 12, 19 samt 33.

Barnkonventionens krav på verksamheten

Artikel 2

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel  3

- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa.

Artikel 6

- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12

- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn
ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel  19
- Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp,

vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp

Artikel 33

- Barn ska skyddas från narkotika.



Genom följande styrdokument och arbetssätt säkerställs barnens rättigheter i
föreningen genom att:

Artikel 2

- Inga barn får diskrimineras. Alla barn är lika mycket värda och i det ska inte ha någon
betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka
eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet har en
funktionsnedsättning eller om barnet är rikt eller fattigt.

- Arbetssätt: Vi toppar inga lag, alla får spela

Artikel 3

- Vad som är bäst för barn ska gå i första hand när det bestäms sådant som gäller barn.
Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än barnets bästa. Om Barnets
bästa inte kan genomföras måste det ändå bli tydlig hur man tänkt på barnen.

- Arbetssätt: Träningstider anpassas på bästa sätt efter barnens åldrar.

Artikel 6

- Barn har rätt till liv och utveckling. Barn ska kunna överleva men även utvecklas från
den de är idag i sin egen takt och få en bra barndom. Barn behöver många saker för att
utvecklas bra som trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att
gå i skolan.

- Arbetssätt: Levelsystemet inom volleyboll möjliggör träning och tävling utifrån
individens egen förmåga. Träningen i yngre åldrar innehåller mycket lek och klubben
uppmuntrar våra ledare att vara positiva och glada

Artikel 12
- Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter

och dessa ska tas hänsyn till vid beslut som rör barn. Det är den vuxna som ska förstå
barnet, inte barnet som ska förstå frågan ur ett vuxenperspektiv.

- Arbetssätt: Under uppstart, se handlingsplan
Artikel 19

- Styrelsemedlemmar och ledare över 15 år ska lämna in ett utdrag från brottsregistret.
Ledare över 18 år bör ha kunskap om orosanmälan.

- Arbetssätt: Rutin finns som ska uppdateras

Artikel 33

- Föreningen har en drogpolicy som ska följas av alla ledare och aktiva i föreningen.
- Arbetssätt: Se Antidrogpolicy. länk

https://www.yvk.se/globalassets/ystads-vk---volleyboll-volleybompa/dokument/yvk-antidrogpolicy-2019.pdf


Vi har identifierat att tillämpning brister :

- Artikel 12: Barnen och ungdomarnas möjlighet till att påverka beslut.
- Artikel 19: Att alla ledare vet hur en orosanmälan ska göras alternativt hur

ungdomsledare ska ta hjälp av styrelsen för detta.
- Artikel 33: Att alla vet vad som står och vad som gäller i drogpolicyn

Utvecklingsområden för Ystads Volleybollklubb är:

- Ledarna ska ha god kännedom om barnkonventionen för att kunna se till barnens bästa i alla
lägen.

- Utveckla barnens deltagande vid beslut som berör barnen själva genom att varje
träningsgrupp har lagråd (likt klassråd i skolan) minst tre gånger per säsong. Som bli länken
mellan barn- och ungdomarna samt styrelsen. Vid lagråd deltar någon från styrelsen för att
lyssna och ta upp aktuella frågeställningar.

- Utbilda alla ledare i Orosanmälan.
- Ha utbildning från 15 års ålder  i vad som står i drogpolicyn och vad som gäller för varje

enskild individ.

Handlingsplan
Syftet med handlingsplanen är att ge struktur och underlätta arbetet framöver. Till grund för
handlingsplanen ligger er utvecklingsområden och ska svara på VEM gör VAD, HUR och NÄR.

Utvecklingsområde Åtgärd/Aktivitet När Vem Uppföljning

Artikel 12 Initiera lagråd Vid säsongsstart Styrelsen Varje
styrelsemöte

Artikel 19 Utbildning Orosanmälan Vid kick off i
säsongsstart

Ledare Varje år

Artikel 33 Utbildning Drogpolicy Kick off vid
säsongstart

Ledare

Spelare

Varannat år

Barnkonventionen Utbildning
Barnkonventionen

Under terminen Alla Varannat år



Hur hålls planen levande?

Planen ska hålla levande genom att revision varje år. Där vi väljer ut nya artiklar att fokusera på och
där vi hittar nya saker som vi som förening kan utveckla.

Ansvar för planen:
Styrelsen


