
 

 

Silkeborg Pigerne & Drengene 

 Mobbepolitik 

 

Formålet med denne politik er: 

I Silkeborg Pigerne & Drengene ser vi god trivsel som en forudsætning for at både gymnaster og forening 

kan udvikle sig i en god retning. Vi arbejder konstant på at gøre foreningen til et inspirerende og lærerigt 

sted for både store og små, hvor vi altid har fokus på, hvordan vi omgår og tiltaler hinanden. Formålet med 

at lave en mobbepolitik er at undgå mobning i foreningen, ved at have en klar holdning til hvad der er 

acceptabelt samt at have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres hvis det forekommer. Vores 

forening skal være et sted, hvor der er rart at være, hvor man omgås på en værdig måde og behandler 

hinanden med respekt. Silkeborg Pigerne & Drengene skal være et sted hvor de ældste er forbilleder for de 

yngste - både gymnastisk og socialt. 

 

Ansvar 

I Silkeborg Pigerne & Drengene er trivsel et fælles ansvar, og derfor er alle i foreningen, både trænere, 

gymnaster og forældre, ansvarlige for at bidrage til at politikken efterleves. Ansvaret for at arbejde aktivt 

med trivslen på de enkelte hold ligger hos den ansvarlige træner. Det overordnede ansvar for at dette sker 

ligger hos Gymnastikudvalget. 

 

Håndtering: 

I tilfælde af, at der forekommer mobning i Silkeborg Pigerne & Drengene, er vores retningslinjer følgende:  

1. Alle, ledere såvel som gymnaster og forældre, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man 

overværer en situation som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve 

situationen, eller man kan rette henvendelse til nærmeste leder eller en repræsentant fra 

gymnastikudvalget. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.  

2. Ved enkeltstående tilfælde håndteres situationen lokalt på holdet, ved at trænere tager kontakt til 

den udøvende parts forældre.  

3. Ved gentagende episoder eller mobning af særlig grov karakter, vil sagen overgå til 

gymnastikudvalget. 

4.  

Konsekvens: 

At være aktiv i Silkeborg Pigerne & Drengene er et tilbud, som på ingen måde er en selvfølge. Det vil derfor 

også være muligt at udelukke personer, der ikke er i stand til at deltage i fællesskabet på acceptabel vis. I 

første omgang vil man kunne udelukkes fra supplerende aktiviteter, såsom opvisningshold/udlandsture, 

trænergerning mv. Yderste konsekvens vil være en total udelukkelse fra Silkeborg Pigerne & Drengene 


