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Värdegrund och social policy

Inledning
Göteborgs Handikappridklubb är en ideell förening på Lunna Gård, sedan 1994, med en
unik verksamhet som erbjuder både behandlings- och fritidsridning för barn och
ungdomar samt vuxna med och utan funktionsnedsättningar. Behandlingsverksamheten
bedrivs i samarbete med såväl sjukvård (habiliteringen) som särskola och vi erbjuder
sjukgymnastisk, arbetsterapeutisk, psykoterapeutisk och specialpedagogisk behandling.

Värdegrund
Med ett stort hjärta för människor och djur i en harmonisk miljö.
GHRK erbjuder alla en möjlighet till en anpassad ridning utifrån vår
breda kunskap och erfarenhet.
Vi ansvarar alla för en god hästhållning, vänlighet och ett öppet
bemötande.
Ovanstående förhållningssätt är ett ansvar för alla som är verksamma inom GHRK, dvs
elever, ryttare, ridlärare, anställda, styrelseledamöter samt övriga medlemmar och
funktionärer. Det skall prägla uppträdanden både på fritiden och vid träning och tävling
samt i andra sammanhang.

Respekt
Vi hälsar alla på varandra på ett vänligt sätt.
Ordet respekt har sitt ursprung i latin och betyder ”att bli sedd”. Vi visar respekt för
såväl varandra som ryttare och kamrater samt alla runt omkring oss och våra hästar. Vi
visar respekt för varandra genom att följa de regler som gäller, lyssnar när någon pratar,
vara ärliga mot varandra, passar tiderna, alltid våga försöka och göra sitt bästa.

Attityd
Vi ska visa upp en positiv attityd gentemot varandra och våra hästar.
Inom idrotten som i samhället i övrigt, diskuteras ofta betydelsen av ordet attityd
(inställning). Någons attityd är sättet du tänker och agerar på. Din attityd är någonting
som andra människor och våra hästar märker och känner. De kan höra det på din röst, se

2

Gäller från 2018-01-16

Göteborgs Handikappridklubb
Värdegrund och social policy

det på ditt sätt att röra dig, känna det när de är tillsammans med dig. Din attityd visar
med andra ord i allt du gör, i alla sammanhang. Det är viktigt att alla inom GHRK
tänker på vilket budskap vi sänder ut till vår omvärld.

Hjälpsamhet
Alla inom GHRK ska vilja hjälpa till med det som behövs. Ser man någon som behöver
hjälp så erbjuder man sig att hjälpa till.

Ansvar
Att ta ansvar för sitt eget handlande i livet är fundamentalt för de flesta människor.
Varje enkild medlem måste ta ansvar om hästen, sin egen säkerhet genom att bära hjälm
i stallet (obligatoriskt upp till 18 år), att komma i tid till träningen, uppvisa rätt attityd
gentemot sina kamrater och dylikt. Likväl har ridlärare ansvar för gruppen på olika sätt.
Även föräldrar har ett ansvar. Ansvar betyder inte bara att man tar ansvar för sitt eget
handlande utan man också får stå till svars för sitt icke handlande, dvs att inte göra
något när andra beter sig oansvarigt.

Mobbning
GHRK strävar efter att ha en god gemenskap på klubben där alla känner sig välkomna
och vi accepterar inte mobbning, våld eller trakasserier. Vi ska alltid visa god
kamratskap. Alla i klubben uppmanas att arbeta för att detta efterföljs.

Konsekvenser
Där mobbning förekommer/upptäcks kommer detta att uppmärksammas och följas upp.
1. I första hand tas ett möte mellan ridskolechef, med behjälpligt stöd från
styrelsen och berörda barn/ungdomar och deras vårdnadshavare.
2. Vid upprepad mobbning sker förnyat möte och ryttaren blir avstängd
tillfälligtvis i 4 veckor. Detta ger ingen möjlighet till igenridning eller
ekonomiska krav.
3. Som en sista åtgärd utesluts ryttaren ur föreningen.
Dokumentation, mötesprotokoll förs av ridskolechef och delges styrelsen som tar beslut
om avstängning och uteslutning..
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Ledarrollen
Vår förening vill att du som anställd eller ledare ska
 Alltid var en förebild för andra
 Arbeta efter föreningens målsättningar och policys (föreningens
verksamhetside)
 Agera och vara stödjande och vägledande
 Medverka vid utbildningar som föreningen erbjuder

Föräldrar/vårdnadshavare
Vår förening vill att du
 Tar del av föreningens målsättning och policys
 Stödjer föreningens arbete med värdegrunden
 Vid medverkan i föreningens verksamhet uppträder på ett föredömligt sätt
 Inte coachar bredvid ridläraren

Handlingsprogram
1. Varje termin skall verksamhetsledaren och eller ridläraren diskutera vid en
teorilektion om GHRKs värdegrund och social policy.
2. Vår värdegrund och social policy synliggörs på olika sätt på olika medier som
till exempel hemsidan för elever, föräldrar, anställda etc.
3. Varje ny medlem får ett exemplar av GHRKs värdegrund och social policy.
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