
PLAN FÖR ALLA BARNS RÄTTIGHETER  

Ystads IF Friidrottsförening 

 
Barnkonventionen 

Ystads IF Friidrott tar 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 konventionsartiklar: 

Artikel 31: 

 Alla barns rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätten 

till fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.   

Friidrottens barn och ungdomsverksamhet 

Friidrotten bedriver träning för barn i åldrar från 6 år och uppåt. 

De minsta tränar en gång i veckan och sedan ju äldre man blir ökas träningstillfällen. 

Alla barn / ungdomar är välkomna oavsett kön, etnicitet, religion eller funktionsvariation 

Våra ledare i föreningen arbetar för att barn / ungdomar skall känna sig trygga i föreningen. 

 



    BARNKONVENTIONENS KRAV PÅ VERKSAMHETEN    

ARTIKEL 2 

Inga barn får diskriminera. 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.  

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 måsta det ändå bli 

tydlig hur man tänkt på barnen. 

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. 

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. 

 

GENOM FÖLJANDE STYRDOKUMENT OCH ARBETSSÄTT SÄKERSTÄLLS BARNS 
RÄTTIGHETER I FÖRENINGEN GENOM ATT 

Artikel 2 Alla barn är lika värda 

Friidrotten erbjuder alla från 6 års ålder och uppåt i Kommunen möjlighet att träna och tävla 

i friidrott utifrån sina individuella förutsättningar och ambitioner samt att utvecklas i sin takt 

och på sina villkor  

 
Artikel 3 Vad är bäst för barnen. 

Förening gör sitt bästa för att se till barnens behov, men räcker inte det så uppmuntrar 

friidrotten att även var aktiv i andra idrotter och föreningar, i syfte att den enskilde individen 

långsiktigt ska utvecklas fysiskt och socialt.  

 

 



Artikel 6 Barnens rätt till liv och utveckling. 

Friidrotten vill bidra till hälsosamma vanor för resten av livet och att alla medlemmar genom 

vår verksamhet skall känna att de utvecklas som människor. 

 
Artikel 12 Barns rätt till delaktighet och inflytande. 
Varje barn ska känna att de kan påverka beslut som rör deras framtid. 
Vi tar hänsyn genom att lyssna på deras önskemål och viljor. 
 

VI HAR IDENTIFIERAT ATT TILLÄMPNING BRISTER  
 

Vår vision med mera skall uppdateras med text från barnkonventionen. 

Bilda ungdomsråd som delger styrelsen synpunkter. 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR YIF FRIIDROTT  
Barnkonventionen skall vara med som en punkt på styrelsemöten. 

Ledarna skall ha mer information om barnkonventionen. 

Funktionärer utbildas och informeras om barns rätt. 

* 

* 

* 

* 

 

 



 

HANDLINGSPLAN 
 

Ha med den som en punkt i 
dagordningen. 

Få fler intresserade av 
föreningsarbete 

Utbilda funktionärer. 

 

  

 

 

 

Hur går vi vidare? 

Ha med den som en punkt i dagordningen. 

Få fler intresserade av föreningsarbete 

Utbilda funktionärer. 

Hur hålls planen aktuell 

Handlingsplanen hålls levande genom löpande dialog mellan styrelsen och ungdomsansvarig. 

 

Styrelsen i Ystads IF Friidrott 

 

 

 

Utvecklingsområde Åtgärd/Aktivitet När Vem Uppföljning 

Barnkonventionen 
ska finnas med i 
föreningen 
styrdokument 

Kontroller och 
åtgärda. 

Löpande/årligen arbetsgrupp styrelsen 

Ledare skall 
informeras om 
barnens rättigheter 

 Intern utbildning 

föreläsare 

Under året Håkan styrelsen 

Föräldraförening skapa Under året Ulrika/Fredrik styrelsen 

     

     

     

     



 



 

  

 

 

 



 

 

 

 


