Riktlinjer för föreningslivets
barn- och ungdomsverksamhet
i Laxå kommun
Barnidrott är lek och glädje.
Barn är inte små elitidrottare.
Föräldrar och ledare hejar på alla.
Domaren är mänsklig.
Ledare är oftast ideella.

www.laxa.se

1

Sammanfattning
Laxå kommun har utifrån FN:s konvention om barns rättigheter tagit fram riktlinjer
gällande hur föreningslivet bör bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet.
Varje förening som söker bidrag ska, för att erhålla bidrag, redogöra för hur de utbildar
sina ledare samt informerar barnens föräldrar om kommunens riktlinjer.

Bakgrund
Riksidrottsförbundet har en verksamhetsidé gällande hur idrott för barn och unga bör/ska
bedrivas. Denna är förankrad i barnkonventionen. Där framgår bl. a följande:
-

Idrott utövas i avsikt att ha roligt, må bra och prestera mera

-

Idrott består bland annat av träning och lek

-

Idrott ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling

-

Idrott delas in i barn- ungdoms samt vuxenidrott där barnidrott räknas fram till
tolv års ålder, ungdomsidrott 13-25 år. Barnidrott präglas av lek och möjlighet till
allsidig idrottsutveckling. Tävlingsmomentet sker på barnens villkor och utgör en
del av leken.

-

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta.

Utifrån dessa punkter har Laxå kommun kultur och fritid tagit fram riktlinjer som vi ser
att föreningar efterföljer, främst för att bedriva en öppen och bra verksamhet men även
för att bli berättigade till föreningsbidrag. Varje förening som söker bidrag hos Laxå
kommun ska redogöra kring hur de informerat sina ledare och föräldrar samt arbetat med
detta.
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-

Alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar

-

Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i drogfri miljö fri från tobak och alkohol

-

Föreningsverksamhet är öppen för alla. Verksamheten främjar jämställdhet
mellan kön, religion, social och etnisk bakgrund

-

Respekt och tolerans präglar verksamheten. Ledare arbetar för att lyfta en positiv
inställning till verksamheten där god ton används

-

Tävlingshets och toppning förekommer inte bland barn

-

Idrottsverksamhet för barn ska i första hand bedrivas i enklare form och bygga på
lekfullhet och byggas utifrån barns olika behov och förutsättningar

-

Seriespel ska utgå från nationella regler.
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