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Välkommen till en konferens för en inkluderande idrottsmiljö.
Fokus ligger på barn- och ungdomsidrott, där vi med hjälp av
bland annat Rädda Barnen kommer att prata om barnkonventionen och att möta barn som ideell ledare inom
idrotten. Vi lyfter även idrottens förändringsarbete, Strategi
2025, med fokus på inkludering.
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DATUM OCH TID:
Lördagen den 18 november, kl. 09:00-15:30.
MÅLGRUPP:
Styrelser, ledare och andra föreningsengagerade.
PROGRAM:
09.00 Fika och uppstart
09.30 Valbara pass:
1. Vad innebär Barnkonventionen?
2. Att möta barn som idrottsledare
Uppge vilket pass du vill gå på i anmälan.
10.45 Valbara pass:
1. Varför är det viktigt med föreningssamverkan?
2. Hur kan min roll som idrottsledare hjälpa barn 		
som har varit med om svåra upplevelser?
Uppge vilket pass du vill gå på i anmälan.
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning och seminarie med Riksidrottsförbundets integrationskoordinator Lillemor Lindell
15.00 Fika och avslutning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Fika, lunch, fika, seminarie och föreläsning ingår
i dagen.
ANMÄLAN:
Anmälan ska senast 6 november vara Smålandsidrotten
tillhanda. Anmäl dig via mail till:
lena.moberg@smalandsidrotten.se. Uppge följande vid
anmälan: namn, förening, personnummer, telefonnummer,
e-post, eventuell specialkost/allergier och valbara pass.
KALLELSE:
Kallelse och deltagarlista mailas samtliga deltagare cirka
1 vecka innan konferensen.
KURSNR:
1006092
MER INFORMATION:
Rasmus Ax, tel. 036-34 54 01,
rasmus.ax@smalandsidrotten.se och
Anna Malmén, tel. 036-35 54 50,
anna.malmen@smalandsfotbollen.se

Foto: Bildbyrån

OM FÖRELÄSNINGARNA:

RÄDDA BARNEN
09.30 Valbara pass:
1. Vad innebär Barnkonventionen?
Föreläsningen bjuder på grundläggande kunskap om Barnkonventionen och hur den kan användas på ett konkret sätt
inom idrottsrörelsen.
2. Att möta barn som idrottsledare
Denna föreläsning handlar om att medvetandegöra hur
man behöver agera om man får kännedom om att ett barn
far illa.
10.45 Valbara pass:
1. Varför är det viktigt med föreningssamverkan?
Föreläsningen ger din förening tips på hur ni kan
samverka och göra era verksamheter ännu bättre.
2. Hur kan min roll som idrottsledare hjälpa barn som har
varit med om svåra upplevelser? (TMO)
Målet med föreläsningen är att man ska få en förståelse
för hur man i sin roll som idrottsledare kan hjälpa barn som
har varit med om svåra upplevelser. Vi presenterar TMO, ett
forskningsbaserat förhållningssätt.
LILLEMOR LINDELL
(RF:S INTEGRATIONSKOORDINATOR)
Lillemor Lindell presenterar idrottens pågående
inkludering- och mångfaldsarbete och hur vi går från
integration till inkludering och hur detta är en del i ett
större visionsarbete, strategi 2025. Under Lillemors föreläsning
kommer ni även få jobba med ett antal filmer och verktyg
från den inkluderingswebb som Riksidrottsförbundet nyligen
tagit fram.

I samarbete med:

