Principer för En bra start
Tillsammans gör vi det möjligt för barn och unga att få en bra start i livet. Det är visionen
för Brynäs IF:s verksamhetsområde En bra start. Visionen visar den långsiktiga ambitionen med vårt
arbete, samtidigt som den speglar att det är tillsammans med andra aktörer som vi kan nå den.
Vårt övergripande mål med verksamheten är att Öka kunskapen om barn och ungas rättigheter
utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs. Det gör vi genom aktivt arbete inom fem
områden; Skolsamverkan, Ledarskapsakademin, Lek & Aktivitet och Vägen in samt Opinion och
påverkan.
Allt arbete som utförs inom ramen för En bra start bygger på ett antal grundläggande principer.
Dessa principer är vägledande för såväl Brynäs IF som för aktörer vi samverkar med.

Barnkonventionen
En bra start utgår från barnkonventionen. Barnkonventionen är enkelt uttryckt regler om barns
rättigheter som benämns som artiklar. Alla artiklar är viktiga och utgör en helhet, men i En bra starts
verksamhet koncentrerar vi arbetet kring dessa fyra artiklar:





Artikel 3: Utgå från barnets bästa
Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd
Artikel 28: Rätt till utbildning
Artikel 31: Rätt till lek, vila och fritid

Det är inte bara i vårt externa arbete, tillsammans med målgruppen för vår verksamhet, som vi ska
beakta principerna. Det är lika viktiga i vårt interna arbete, i hur vi och våra partners bedriver
verksamhet.

En bra start
Artiklarnas koppling till verksamheten
Principen om barnets bästa skall vara vägledande för En bra start. I vårt arbete innebär det att vi
utgår från att barnets bästa ska komma i främsta rummet inom alla våra verksamhetsområden.
Detsamma gäller barns rätt att uttrycka sina åsikter. Dessa artiklar utgör ett förhållningssätt i vårt
agerande, en utgångspunkt i våra aktiviteter och en grund i vår utveckling av ledare, barn och
ungdomar.
En viktig byggsten för att säkerställa alla barns rätt till utbildning är att skapa förutsättningar för allas
möjlighet till lärande. I vår skolsamverkan inspirerar och väcker vi intresse för barnkonventionen och
hur man kan arbeta med den. Vidare kompletterar vi skolmiljön med fler goda vuxna förebilder, som
genom sin närvaro bidrar till en tryggare och lugnare skolmiljö. I skolan uppmuntrar förbilderna till
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både läxläsning, lek och rörelse. Genom att skapa meningsfulla, kreativa och lekfulla aktiviteter som
alla barn kan delta i främjar vi barns rätt att delta i fritidsaktiviteter. Aktiviteter genomförs i skolor
tillsammans med förebilderna, vid evenemang i vår arena och sprids även i regionen genom andra
föreningar. Genom utbildning av barn- och ungdomsledare i vår Ledarskapsakademi stärker vi de
som jobbar med barn inom skola och i fritidsverksamheter. I Vägen in arbetar vi för att ungdomar ska
få rätt att utvecklas och få en varaktig sysselsättning. Möjligheten till praktik öppnar dörrar för
ungdomarna att få erfarenhet som leder till anställning, vidareutbildning eller eget företagande. En
bra start är en länk mellan företagare och praktikanter samt företagare och UF alumner.

En aktivitet för barn
Aktiviteter som ordnas inom ramen för En bra start måste vara tillgängliga för alla barn. Det innebär
att aktiviteten är





kostnadsfri
fri från krav på prestation
fri från krav på förkunskaper
fri från krav på egen utrustning/eget material

Övergripande principer för verksamheten
För vårt arbete, det egna och det vi gör i samverkan med andra aktörer, gäller följande principer:










Allt tar avstamp i det lokala engagemanget med dess förutsättningar och växer utåt
Som handlar om att En bra start via våra verksamhetsområden är en kompletterande kraft
utifrån de strukturer som redan finns hos dem vi samverkar med
Agera inkluderande
Som handlar om att vi inom ramen för En bra start i alla sammanhang är nyfikna och
intresserade av varandras och andras idéer och bidrag med ett öppet sinne.
Mångfald och tillgänglighet
Som handlar om allt ifrån att alla barn oavsett förutsättningar ska kunna vara med till att i
själva arbetet sträva efter mångfald genom att se till att samverka brett med olika partners.
Öppenhet och transparens
Som handlar om att alla aktörer inom En bra start får rätt information för att fatta sina
beslut, samt att vi redovisar vår verksamhet öppet.
Långsiktighet före kortsiktighet
Som handlar om att verksamheten ska ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv på de
satsningar som görs, framför kortsiktiga och enstaka satsningar.
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