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Värdegrundens förankringsprocess  
För att alla lag i vår verksamhet ska ta till sig värdegrunden har vi tagit fram en förankringsprocess 

med tio punkter.  

1. Signering av värdegrunden  
Inför varje säsong ska alla spelare och ledare gå igenom värdegrunden samt signera att man 

tagit del av den. Är spelaren under 18 år så görs detta tillsammans med sin målsman. 

Signeringen sker digitalt genom att samtliga spelare och ledare får ett mejl med en länk till 

ett formulär vilket skall vara ifyllt senast den 31 mars.  

2. Lagets egen värdegrund skapas ur föreningens värdegrundsord. 
Varje år ska ledarna tillsammans med spelarna i lagen skapa lagets egen värdegrund ur 

föreningens tre grundvärden. Det är viktigt att spelarna är drivande i denna process. Spelarna 

delas in i små grupper om fyra-fem spelare. Grupperna får i uppgift att förklara för varandra 

vad föreningens tre grundvärden ” Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa” betyder för dem. 

Samma övning genomförs i stor grupp där ledarna leder samtalet och tillsammans 

sammanfattar gruppernas svar till en gemensam värdegrund för laget, med grund i 

föreningens tre grundvärden.  Lagets värdegrund skall dokumenteras och presenteras på 

lagets föräldramöte. T ex så kan det dokumenteras med mobilkamera där ledarna filmar när 

spelarna beskriver vad de tre värdegrundsorden betyder för laget.   

3. Föräldramöten 
På lagets föräldramöte skall föreningens värdegrund presenteras samt så skall lagets 

värdegrund presenteras, se punkt 2.  

4. Åldersgruppsmöten 
Värdegrunden och värdegrundens förankringsprocess skall gås igenom vid säsongens 

åldersgruppsmöte. 

5. Värdegrundsmedalj  
Samtliga spelare i Knatteskolan 5–7 år får vid höstavslutningen ta emot en 

värdegrundsmedalj för året. 

6. Värdegrundspris  
Från 8-årslagen till seniorlagen delar föreningen ut priset ”Årets värdegrundsspelare” till en 

spelare i respektive lag. Ledarna för laget utser lagets pristagare. Priset delas ut i samband 

med en seniormatch under hösten.  

Priset Årets värdegrundsspelare skall gå till en spelare som…  

• Kan värdegrundsorden 

• Följer och agerar enligt värdegrunden 

• Är en bra kompis och ställer upp för sina lagkamrater 

• Har en hög träningsnärvaro och gör alltid sitt bästa på träning och match 

• Har en bra attityd och är schysst mot medspelare, motspelare, domare och övriga 
funktionärer 

• Lyssnar på och följer instruktionerna som ledarna ger 

• Visar ett gott uppförande både på och utanför planen 
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7. Social aktivitet med värdegrundsarbete  
Varje år skall samtliga lag genomföra en social aktivitet utanför fotbollsplanen, där 
värdegrundsorden och dess innebörd tas upp. Exempel på social aktivitet kan vara picknick 
med korvgrillning, se på en seniorlagsmatch tillsammans m.m.   

 

8. Lagfoto med Värdegrundsbanderollen  
På föreningens fotodag skall två lagbilder tas, ett vanligt lagfoto och ett lagfoto med 

värdegrundsbanderollen. 

9. Tryck av Värdegrundorden  
De tre grundvärden ”Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa” skall synas runt om i föreningens 
verksamhet, på hemsidan, i klubbhuset, på våra anläggningar och på våra ledaroveraller. 

 

10. Trygghetsgrupp 

Föreningen har skapat en trygghetsgrupp dit spelare, ledare och föräldrar ska kunna vända 
sig. Alla inom BP arbetar för en miljö fri från mobbning och kränkande behandling. Detta kan 
förekomma i olika former: fysiskt, psykiskt, genom ord, handlingar, genom dator eller mobil. 
Vänd dig till trygghetsgruppen om du sett, upplevt eller på annat sätt kommit i kontakt med 
mobbning eller kränkande behandling. Du kan självklart vara anonym. Trygghetsgruppen 
arbetar efter en handlingsplan för mobbning och kränkande behandling som finnas att läsa i 
BP-mallen. 

 
Trygghetsgruppen består av: 
Axel Onnermark, vice klubbdirektör, axel.onnermark@bpfotboll.se   
Linus Johansson, sportchef 5mot5, linus.johansson@bpfotboll.se  
Anders Hermanson, sportchef 7mot7, anders.hermanson@bpfotboll.se  
Janne Sandberg, sportchef 9mot9 & 11mot11,  janne.sandberg@bpfotboll.se  
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