
Retningslinjer mobbing 

 

Ørsta Symjeklubb skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trenar skal 

reagere med ein gong du ser eller får vite om mobbing. Du har også eit ansvar for at 

mobbing ikkje skjer i klubben/på partiet ditt utan at du merkar det. 

Du som vaksen i klubben skal vere eit godt førebilete for born og unge. Du skal 

snakke fint til, og om, både born, unge, foreldre, trenarar og andre vaksne i klubben.  

 

Slik gjer du om du oppdagar mobbing: 

 
1. Ta tak i mobbesituasjonen med ein gong du vert merksam på den! 

2. Orienter hovudtrenar om mobbesituasjonen. Hovudtrenar informerer 

trenargruppa slik at alle har felles informasjon og merksemd på situasjonen. 

Hovudtrenar informerer styreleiar.  

3. Snakk med den som er plaga, for å skaffe informasjon og gje støtte. Hugs at 

den som er mobba som regel underdriv. 

4. Om det gjeld born: Snakk med foreldra til den som er plaga. 

5. Snakk med den som mobbar. Om det er fleire som mobbar, snakk med dei éin 

om gongen. Sei frå at mobbing er uakseptabelt og må stogge straks. Sei frå at 

du kjem til å ta ein ny samtale om 2-4 veker, slik at du er tydeleg på at dette 

vert følgt opp frå di side. Snakk eventuelt med foreldra til den som mobbar.  

6. Snakk om mobbing med partiet samla. I Ørsta Symjeklubb skal alle ha det bra 

og alle skal oppføre seg fint mot andre. Om nokon ser noko som ikkje er greitt 

skal ein sei ifrå til trenar/vaksne.  

7. Orienter hovudtrenar om kva som er gjort, og avtal oppfølging vidare. 

8. Oppfølging. Mobbesituasjonen må følgjast opp til han stoggar heilt. 

9. Søk råd og hjelp om du kjenner du treng det. Om naudsynt, snakk gjerne med 

lærarar eller rektor på skulen/skulane utøvarane går på. 
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