– från ord till handling…
Bra jobbat - Er förening har tagit ett helhetsgrupp kring värdegrunden ni står för och hur ni vill att era ledare ska
agera utifrån den. Vi hoppas och tror att ni kommer att få stor nytta av er ledarguide, såväl i den vardagliga
verksamheten som vid nyrekrytering av ledare och aktiva barn och ungdomar. När grunden är lagd återstår resten
– att sprida och hålla liv i det ni har bestämt. Här nedan följer några checkpunkter för det som vi tycker
kännetecknar en levande och väl förankrad policy. Hur tänker ni? Lycka till på er resa från ord till handling!
/ idrott och fritidsenheten, Teknik- och fritidsförvaltningen
Har vi koll?

Bör vi utveckla?

Åtgärd

Vi har antagit dokumentet i vår styrelse
samt lämnat in ett exemplar till
Teknik- och fritidsförvaltningen
Vi har, eller planerar att fastställa
dokumentet på ett kommande årsmöte
Samtliga ledare i vår förening är väl
bekanta med dokumentet
Vi har en tydlig plan för hur dokumentet
ska spridas till samtliga
aktiva och berörda föräldrar
Vi har en tydlig plan hur dokumentet
ska spridas till nya ledare, aktiva och
föräldrar allt eftersom de blir medlemmar
Vi har en tydlig plan för hur våra ledare
ska hålla dialogen levande om hur vi
följer det vi har bestämt
Vi har en tydlig plan för hur ofta vi ska
se över dokumentet och eventuellt
revidera det
Vi har publicerat dokumentet på
föreningens hemsida för att göra det
lättillgängligt för alla

TEKNIK- &FRITIDSFÖRVALTNINGEN

- några tips på vägen…

Tryck upp en första upplaga av er ledarguide Det skapar oftast mer engagemang och nyfikenhet
om man kan sätta något direkt i händerna på dem som förväntas ta del av innehållet, i stället för att
hänvisa till föreningens hemsida. Det behöver varken vara särskilt flott, påkostat eller omfattande,
det räcker kanske med en kort sammanfattning av de viktigaste budskapen i er ledarguide.

Logotype Använd gärna Halmstads kommuns logotype för Ledarguiden för att marknadsföra
dokumentet, exempelvis som en symbol på er hemsida. Då blir det lättare för utomstående att hitta
fram till ert värdegrundsdokument. Kontakta idrott- och fritidsenheten för att få del av logotypen.

Var stolta över det ni har Ni har ett dokument som visar vilka värderingar er förening står för.
Det kommer ni att ha god nytta av, såväl i er vardagliga verksamhet som om oönskade situationer
plötsligt uppstår. För att undvika att det oönskade händer är det naturligtvis viktigt att er ledarguide
också berättar hur ni ska gå från värdering till handling. Hur förväntar ni er att ledare, aktiva,
föräldrar ska agera för att leva upp till värdegrunden?
Ni kanske redan har tänkt på allt detta och har lyckats arbeta fram en ledarguide som är både
konkret och handlingsinriktad. Eller också så har ni nu grunden att stå på och kan bygga vidare på
den allt eftersom.
Hur som helst - det är erat dokument – ni har alla möjligheter att fortsätta utveckla det, i takt med
att värdefulla diskussioner förhoppningsvis fortsätter att föras i er förening.
Vi på idrott och fritidsenheten kommer att stötta er genom att fortsätta att bjuda in till olika
inspirationsföreläsningar med mera. Delta gärna.

Med en ledarguide blir det tydligt…
För föreningens ledare hur de förväntas agera utifrån föreningens
gemensamma värdegrund
För de aktiva, d v s barnen och ungdomarna, vad som gäller i föreningen
För föräldrarna vad de kan ha för förväntningar på sitt barns förening
Alla har allt att vinna på en ledarguide

