Mobbepolitik i børne- og ungdomsafdelingen
Mobning er om noget ødelæggende for børns hverdag og deres sociale trivsel. Mobning kan derfor
også svække ellers velfungerende skoler, fritidshjem og sportsklubber. For sportsklubber ser man at
mobning kan medføre tab af medlemmer, når børnene forsvinder fra klubben og måske helt mister
lysten til sport.
Vi mener ikke, at man via regler helt kan undgå mobning, da det handler om nogle dybere følelser og
holdninger. Derfor vil vi i stedet opstille en række holdninger, liste eksempler og give forslag til hvad vi
som trænere, ledere, forældre og klubkammerater kan gøre.
Mobning er uacceptabelt
Alle former for mobning er uacceptabelt. Boldklubben Hellas skal være en fodboldklub, hvor spillere
fra alle kulturer, religioner, social status og fan præferencer kan samles som klubkammerater omkring
et hold og omkring klubben.
Ansvar:
 Mobberen har et ansvar for hvad han / hun gør
 Den mobbede har ansvar for det som han / hun finder sig i
 Den som ser den anden vej er medansvarlig
Mobning – definition



En person er mobbet, når han / hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative
handlinger enten fysiske og/eller verbale, fra én eller flere personer.
En person er mobbet når han / hun holdes ude fra fællesskabet.

Mobning – kendetegn og eksempler







Aktiv – synlig forfølgelse
Passiv – den mere usynlige og tavse udelukkelse
Fysisk vold – skub, slag, spark
Mobiltelefon – optagelse af samtaler, fotografering i omklædningsrum og bad
Ord, trusler og hån, som er ubehagelige, enten direkte eller via sms/facebook
Brug af grimasser og gestus, vende ryggen til

Tilråb fra holdkammerater som ”spil bolden”, ”dæk din mand”, ”løb i position”, ”kom nu” og lignende
fodboldmæssige tilråb betragtes ikke som mobning.
Hvordan skrider vi ind ?
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Alle har pligt til at skride ind, når man oplever mobning. Det kan være den mobbede, holdkammerater,
trænere, ledere og forældre.
 Den mobbede kan og skal altid henvende sig til en træner eller leder omkring holdet. Alternativt til
andre voksne eller ledere i klubben.
 Holdkammerater kan tage problemet op med gruppen af spillere eller med træner og ledere.
 Forældre kan påtale problemet overfor trænere og ledere samt som minimum forsøge at lære sine
egne børn om at mobning ikke er i orden. Er man forældre til et mobbet barn, så skal man ligeledes
henvende sig til trænere og ledere.
 Trænere og ledere har samtale med mobber og mobbeoffer. Samtidig har man en samtale med
holdet / årgangen om mobning og at det ikke er acceptabelt. Hjælper det ikke kan man tage en
snak med forældre til den mobbede og mobberen. Om nødvendigt kan man bortvise spiller(e) fra
den pågældende træning. Børne- og ungdomsformanden kan efter behov inddrages ved alle
situationer.
I BK Hellas tolererer vi ikke mobning, drillerier og anden adfærd, der gør andre mennesker kede af det. Hvis
mobningen ikke stopper, så skal træneren / lederen informere børne- og ungdomsformanden, som på
vegne af bestyrelsen kan indkalde trænere, mobbere samt forældre til et møde. Konsekvensen kan
være, at en henstilling til bestyrelsen udmønter sig i at bestyrelsen beder forældrene til mobberne om
at finde en anden klub til deres barn.

Konflikter og drilleri




Konflikter og smådrillerier opfatter vi ikke som mobning
Konflikter er ofte små uoverensstemmelser, der foregår mellem nogenlunde lige stærke parter.
Konflikter kan kræve mægling fra de voksne.

Lige børn leger bedst
Problemer omkring mobning i forbindelse med selve det sportslige, kan ofte hænge sammen at der
kan være stor forskel på de enkelte spillere. BK Hellas (ligesom DBU) går ind for en fleksibel niveau
opdeling, så man som fodboldspiller bliver udfordret på et niveau hvor man passer ind. Hermed menes
der ikke en opdeling af en årgang i mindre autonome enheder. Årgangene skal sikre at alle træner
sammen og på tværs af dygtighed, hvor det er muligt og først benytte sig af niveau opdeling, hvor det
vil være udviklende for de enkelte spillere og holdet.
Her henviser vi også til DBUS niveauopdeling og selektion, der fortæller mere om hvor og hvordan man
opdeler børn.
HUSK
Mobning er ikke acceptabelt og vi har alle et ansvar for at vi i BK Hellas optræder høflig og med respekt
over for enhver klubkammerat. Det er enhver spillers pligt at hjælpe sine holdkammerater, da det er
det bedste for den enkelte og for holdet.
Vi spiller, vinder og taber som ÉT hold.
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