LIKABEHANDLINGSPLAN ÅMÅLS RIDKLUBB
VISION
Vi vill att alla elever och alla medarbetare på Åmåls ridklubb skall trivas och må bra, ingen skall
känna sig diskriminerad, trakasserad eller känna sig utsatt för annan kränkande behandling. Vi vill
att alla på ridskolan skall känna sig välkomna, trygga och sedda. Det ska vara trevlig och roligt att
komma till Åmåls ridklubb. Våra elever och deras föräldrar skall ha kännedom om vår
likabehandlingsplan.
NULÄGET
Vi strävar efter att alla medlemmar, ridelever och medarbetare skall känna sig trygga i stallet och på
arbetsplatsen.
• Alla medarbetare, förtroendevalda och medlemmar är ansvarig för att trakasserier eller kränkande
behandling inte förekommer. Alla måste visa att vi inte accepterar beteende som kan uppfattas
kränkande. Alla medarbetare och förtroendevalda skall vara goda förebilder.
• Inom ÅRK förhåller vi oss på följande sätt gentemot varandra:
- Vi är framgångsrika förebilder inom ridsporten
- Vi hälsar på varandra
- Vi talar med varandra inte om varandra
- Vi tar reda på fakta och sprider inte rykten
RUTINER VID KRÄNKANDE BEHANDLING
• Om barn/ungdomar upptäcker att det förkommer mobbing eller kränkning av något slag skall de ta
kontakt med någon ur personalen på ridskolan
• Vid en kränkning tar ÅRKs representanter såsom ridskolechef eller styrelsemedlem kontakt med
de inblandade för samtal om det inträffande. Vid behov deltar två representanter från ÅRK.
• Föräldrarna kontaktas och informeras om det som inträffat och vilka åtgärder som vidtagits/bör
vidtas.
• All personal informeras.
• Uppföljning sker med berörda elever och vid behov föräldrar.
• Om medarbetare känner sig diskriminerad, trakasserad eller känna sig utsatt för annan kränkande
behandling vidtas åtgärder enligt det som åligger ÅRK som arbetsgivare. Kontakt med
skyddsombud samt facklig representant tas om medarbetare så önskar.
• Vi dokumenterar alla händelser och vidtagna åtgärder.

UTREDNING VID TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
• ÅRKs representanter belyser allsidigt vad som har inträffat och detta omfattar både den eller de
som kan ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt.
• ÅRKs representanter försöker ta reda på och analysera orsakerna till den uppkomna situationen.
• Vårdnadshavare till elever som är inblandade ska informeras snarast av representant från ÅRK
• Utredningen ska dokumenteras men hanteras konfidentiellt och arkiveras hos ÅRK. Efter fem år
makuleras dokumentationen. Ridskolechef ansvarar för hela processen.
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