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The Forum Basket Way
Värdegrundsarbetet i Forum Basket syftar till att kontinuerligt arbeta med grundläggande
demokratiska värderingar, allas lika värde, jämställdhet samt solidaritet. I föreningens
värdegrundsarbete ingår att föra fram ett förhållningssätt som ska ligga till grund för hur
aktiva spelare, ledare och föräldrar som på ett eller annat sätt verkar i föreningen ska
agera och förhålla sig. Detta gäller vid tränings- och matchtillfällen samt i de
sammanhang där föreningen representeras. Värdegrunden gäller hela föreningen och ska
utgöra en riktlinje för all verksamhet i föreningen. Forum Baskets styrelse har en aktiv
roll i detta arbete och ansvarar för att rätt förutsättningar ges till inblandade aktörer.
I detta dokument presenteras Forum Baskets utgångspunkter när det gäller värdegrundsarbetet i föreningen. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Den första beskriver föreningens
övergripande riktlinjer i värdegrundsarbetet samt hur arbetet är tänkt att vara en aktiv del
för alla som är verksamma i föreningen. I den andra delen presenteras fyra punkter vilka är
föreningens sammanfattande värdegrund. Den tredje delen är en beskrivning av vars och
ens ansvar i Forum Basket. Den fjärde och sista delen visar föreningens initiala
förankringsprocess genom att presentera aktiva spelares värdeord om Forum Basket.
1. Riktlinjer och förankringsarbete
Forum Baskets övergripande riktlinjer i värdegrundsarbetet är att:
•
•
•
•
•
•

vara en trygg förening där barn, ungdomar och vuxna kan utvecklas och ha roligt.
hålla hög kvalitet när det gäller träningar och arrangemang kring matcher.
utveckla en bred ungdomsverksamhet och vara tillgänglig så att fler barn, ungdomar och
vuxna ska kunna ta del av att spela basket.
respektera att alla spelare har rätt att sätta sin egen ambitionsnivå och kunna utvecklas i
sin egen takt.
kännetecknas av sin professionella utbildning av spelare, ledare och funktionärer med
fokus på att alla kan vara med och spela basket.
ha lag och matchmöjligheter på olika nivåer så att olika kompetensnivåer och behov hos
spelare tillgodoses.

Förankringsarbete
Värdegrundsarbetet i föreningen sker kontinuerligt genom att styrelserepresentanter och
ledare är tydliga med vad som förväntas av spelare, ledare och föräldrar i föreningen. En
öppen dialog är viktigt där framförallt ledarna i respektive lag behöver veta om det är
något som kan göras bättre eller om det är något som oroar spelare eller förälder. Målet
är alltid att aktiva i föreningen ska trivas och känna sig trygga. Värdegrundsarbetet ska
ske kontinuerligt genom exempelvis träffar med spelare, coachmöten och föräldramöten.
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2. Övergripande värdegrund
Nedan presenteras fyra punkter som utgör föreningen sammanfattande värdegrund:
•

•
•
•

Gemenskap. Forum Baskets verksamhet ska präglas av gemenskap. Alla som är
verksamma i föreningen ska verka för att gemenskap är en självklarhet och ett ledord.
Ingen form av kränkningar eller mobbing tolereras i föreningen.
Respekt. Spelare, ledare och föräldrar ska uppträda respektfullt på och utanför planen.
Alla ledare, tränare, motståndare och funktionärer ska visas respekt.
Trygghet. All verksamhet i föreningen ska sträva mot att alla känner kamratskap och
trygghet.
Glädje. Alla som är verksamma i föreningen ska i alla sammanhang verka för positiv
inställning och glädje i allt som man engagerar sig i.

3. Ansvar för alla som är verksamma i föreningen
Under denna rubrik presenteras det ansvar spelare, ledare och föräldrar har i föreningen.
Eftersom all verksamhet i bygger på ideella insatser kan tränare eller coach i respektive
lag avsäga möjligheten för enskild spelare att fortsätta i föreningens verksamhet om inte
värdegrundsfrågorna respekteras. Om enskild spelare eller förälder har synpunkter på
tränare eller coach uppträdande kommer detta behandlas genom styrelsen.
Som spelare har Du ett ansvar för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

respektera ledare och/eller tränares uppmaningar som är förenliga med föreningens
övergripande värdegrund (se rubrik 2 ovan)
verka för Fair Play
använda ett vårdat språk som inte kan uppfattas som stötande, kränkande eller hotfullt
för någon annan
att följa jämlikhetsprincipen i vårt samhälle som står för människors lika värde
respektera ledare, tränare, motståndare och verksamma funktionärer; före, under och
efter en match
visa respekt mot alla som är aktiva i föreningen
inte använda någon form av narkotika eller dopingklassade preparat
vara en förebild för Forum Basket och dig själv som människa

Som ledare har Du ansvar för att:
•
•
•
•
•
•

visa respekt för spelare, motståndare och funktionärer; innan, under och efter match.
vara en förebild när det gäller respekt och fair play
erbjuda förutsättningar för att utbilda barn, ungdomar och vuxna så att de utvecklas som
basketspelare
verka för att alla spelare i det lag som Du ansvarar för känner trygghet och glädje
inte använda hot eller uppträda kränkande
ge spelarna konstruktiv feedback i syfte att de utvecklas som basketspelare

Som förälder har Du ansvar för att:
•
•
•
•
•

verka för en positiv attityd vid Forum Baskets engagemang
vara en förebild när det gäller Fair play
visa respekt för spelare, motståndare och funktionärer; innan, under och efter match
vara positiv och stötta barn och ungdomar i föreningen
i möjligaste mån bidra till föreningens verksamheter genom att vara behjälplig vid de
engagemang Forum Basket ansvarar för
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Punkt 1, 2 och 3 ovan utgör tillsammans föreningens värdegrund. Om en medlem
upprepat eller medvetet bryter mot dessa kan det medföra konsekvenser som:
•

att medlem får en varning genom samtal med tränare/coach/representant från styrelsen

•

att medlem tillfälligt stängs av från träningar eller matcher

•

att medlem utesluts ur klubben

4. Förankringsprocessen: Spelares värdeord om Forum Basket
Under detta avsnitt presenteras barn och ungdomars beskrivningar av vad Forum Basket
står för genom att skriva ett värdeord på ett papper. Orden samlades in under våren 2015
och uppgiften som respektive spelare fick var att skriva ett värdeord som karakteriserar
vad de känner, tänker på eller förknippar med föreningen. Det enda ordet som spelarna
inte fick skriva var ordet ”basket”. När insamlingen av ord klar skrevs samtliga ord in i
programmet Wordle, som sorterar och gör de mest frekventa orden större och mer synliga
än mindre frekventa ord. Inget värdeord utesluts, alla ord som formulerats av spelarna i
föreningen finns med i figuren. Föreningens tanke är att detta är ett första steg i att
förankra värdegrundsfrågorna hos spelarna själva och att denna Wordle ska utgöra en
kommunikativ bild när det gäller arbetet med värdegrunds-, policy- och normfrågor i
föreningen. Nedan presenteras resultatet av den Wordle som föreningens spelare skapat
under våren 2015.
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