
SOK Viljans värdegrund 

SOK-Viljans verksamhet ska bedrivas i enligt med vår vision, verksamhet och värdegrund. 

Värdegrunden för SOK-Viljan baseras på våra värdeord och på barnens spelregler. Värdeorden är 

• Gemenskap  

• Glädje  

• Engagemang  

• Respekt  

 

Barnens spelregler 

1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt 
2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor 
3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna 
4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp 
5. Inget barn ska bli utsatt för våld 
6. Inget barn får bli utsatt för mobbing eller trakasserier 
7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening 

 

Gemenskap 

• Vi är inkluderande och alla ska känna sig välkomna och sedda 

- Vi är välkomnande mot nya medlemmar och anhöriga 

- Vi tar hand om varandra och lyssnar på varandra  

- Alla får komma till tals 

- Vi samåker och möjliggör för alla att kunna komma på våra aktiviteter 

• Vi trivs med att göra saker tillsammans! 

- Vi skapar trivselarrangemang med social samvaro utöver träningar och tävlingar 

- Vi varierar aktiviteter 

- Vi varierar mötesplatser  

• Vi har duktiga ledare med stort engagemang  

 

  



Glädje  

• Vi sprider glädje  

- Vi hänger av oss eventuella bekymmer innan vi deltar i klubbaktiviteter 

- Vi har positiv inställning 

- Vi peppar varandra 

- Vi berömmer varandra 

 

Engagemang 

• Vi har stort engagemang  

- Vi bryr oss om varandra 

- Alla gör sitt bästa hela tiden 

- Vi hjälper till där det behövs 

- Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats 

- Vi arrangerar träningar, läger, tävlingar, soppkvällar, gympa, tips, etc. 

- Vi satsar på funktionärsvård 

- Vi har en aktiv ungdomskommitté 

- Vi erbjuder tillfällen att prova på orientering och skidåkning 

- Vi satsar på utbildning av ledare och aktiva 

Respekt  

• Vi värnar om varandra och om miljön 

- Vi föregår med gott exempel 

- Vi visar hänsyn 

- Vi håller tider 

- Vi är tillåtande 

- Vi lyssnar uppmärksamt vid genomgångar 

- Vi är uppmärksamma och agerar om värdegrunden inte efterlevs  

 

 

 


