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Barn som ikke har det bra – hva kan vi 

som voksne ledere gjøre med det? 

Som breddeklubb har Gresvik IF en unik mulighet å fange opp barn som ikke har det 

bra.  

Alle som er trenere eller er lagledere for barn og unge skal være kjent med disse 

kjørereglene. 

 

Som hovedregel gjelder følgende: 

 

Om du i din rolle i Gresvik IF opplever at et barn ikke har det bra skal du alltid reagere. 

 

Gresvik IF har satt opp disse kjørereglene vedrørende barn som ikke har det bra: 

 

 Ta kontakt med barnet og spør hvordan hen har det. Om barnet ikke tilhører din 

gruppe så kontakt ansvarlig lagleder/trener. 

 Om du er usikker, kontakt daglig leder, som formidler kontakt til kompetente 

ressurser i klubben. 

 Om klubben og barnet ikke kan løse situasjonen kontaktes foresatte. 

 Om barnet fortsetter å ha det dårlig over tid skal det sendes bekymringsmelding til 

barnevernet. 

 Om du i din rolle i Gresvik IF opplever at et barn utsettes for omsorgssvikt som vold, 

rus, neglekt (barnet blir ikke tatt vara på) etc, skal det sendes bekymringsmelding til 

barnevernet. 

 Bekymringsmelding til barnevernet sendes i samarbeid med daglig leder. 

 Viktig er at du ikke trenger å vite hvorfor barnet har det dårlig. En bekymringsmelding 

til barnevernet innebærer kun at du er bekymret over hvordan barnet har det. Vi som 

har oppgaver innen Gresvik IF har ikke til oppgave å undersøke barnets hele 

livssituasjon. Vi skal kun ha spørrende samtaler med barnet, laget og foresatte. Om 

barnet etter disse samtalene fortsatt ikke har det bra (etter uker eller måneder), 

skal det meldes til barnevernet. Man trenger ikke å vite hvorfor barnet har det dårlig. 

Om man opplever at barnet har det dårlig over tid skal det meldes til barnevernet. 
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Forebygge seksuelle overgrep 
Idrettsklubber er en relativt vanlig arena for seksuelle overgrep. Seksuelle overgripere er 

oftest vanlige mennesker med jobb og barn. Også kvinner begår seksuelle overgrep. Det er 

ikke mulig å kjenne igjen en seksuell overgriper. Derfor ønsker Gresvik IF å arbeide 

forebyggende i forhold til seksuelle overgrep. Gresvik IF har satt opp følgende kjøreregler 

vedrørende barn som har det dårlig: 

 

 Gresvik IF prøver å unngå alenetrenere. 

 Om du opplever at en person i Gresvik IF har en unaturlig nær relasjon til et barn eller 

ungdom skal du spørre om relasjonen. 

 Om du er usikker, kontakt daglig leder, som formidler kontakt til kompetente 

ressurser i klubben. 

 Om du i din rolle i Gresvik IF får mistanke om at et barn utsettes for seksuelle 

overgrep skal det sendes bekymringsmelding til barnevernet. 

 Bekymringsmelding til barnevernet sendes i samarbeid med daglig leder. 

 Det er viktig at du ikke trenger å vite at barnet er utsatt for seksuelle overgrep.  

En bekymringsmelding til barnevernet innebærer kun at du er bekymret over hvordan 

barnet har det. Vi som har oppgaver innen Gresvik IF har ikke til oppgave å undersøke 

barnets hele livssituasjon, men vi kan ha samtaler med barnet. Om barnet etter disse 

samtalene fortsatt har det dårlig over tid (uker eller måneder) skal det meldes til 

barnevernet. 

 
 

Hovedstyret i Gresvik IF 


