
 

 

   

Hej och välkommen som instruktör! 

 

Instruktörspolicy   

Denna policy syftar till att skapa trygghet och tydlighet för alla som bidrar till Cykelfrämjandets 

verksamhet Frihet på cykel genom sitt ideella engagemang som instruktör. Policyn fungerar 

som ett stöd för dig och beskriver instruktörsrollen och ömsesidiga förväntningar, skyldigheter 

och rättigheter.  

 

Du och ditt engagemang är värdefullt. Du är en hjälte som valt att hjälpa andra vuxna att lära 

sig att cykla. Du kommer att bidra till att ge personer frihet i sin vardag och i det stora göra 

världen till en bättre plats. Utan ditt engagemang hade Frihet på cykel inte varit möjlig och det 

uppskattar vi på Cykelfrämjandet oerhört mycket.  

 

Instruktör  

Som instruktör är din roll att under cykelkurserna instruera deltagarna i cykling utifrån 

Cykelfrämjandets metod.  

 

Du och de andra instruktörerna ansvarar för att skapa en inkluderande och öppen atmosfär. 

I våra verksamheter värnar vi om ett klimat som präglas av öppenhet, intresse och respekt för 

samtliga medverkande. Som instruktör har du en viktig roll som förebild och vi vill att du tar 

ansvar för att upprätthålla den. 

 

Förväntningar 

Ambitionen är att du ska medverka i minst 1 kurs per verksamhetsår. Nybörjarkurserna består 

av sex-tio träffar där vi tycker att det är bra om du kan vara med i minst hälften av dessa, helst 

alla.  

 

Instruktörsutbildningar sker löpande under året. Ambitionen är att alla volontärer går 

utbildningen under året de engagerar sig. Det finns även andra utbildnings- och 

utvärderingsträffar som vi önskar att du deltar i.     

 



Om du vid något enstaka tillfälle på grund av sjukdom eller annan oförutsedd händelse inte kan 

delta enligt ovan, är det viktigt att du omgående meddelar huvudinstruktörerna via mobil eller 

mail.  

 

Du förväntas även svara på mejl, sms och annan kommunikation från huvudinstruktörerna och 

eventuellt från projektledarna på cykelfrämjandet.   

 

Skyldigheter och rättigheter 

Du kommer aldrig fotografera deltagare eller instruktörer som inte skriftligen lämnat in sitt 

medgivande till Cykelfrämjandet (fototillstånd). Kontakta projektledarna för att få ett 

fototillstånd som deltagaren kan skriva under. Om några deltagare gav sitt medgivande till att 

bli fotograferade ger du blanketterna och eventuella bilder till den som ansvarar för kursen, så 

att de kan sparas och hanteras på rätt sätt. Utan skriftligt medgivande är det förbjudit att sprida 

bilder på deltagarna på sociala medier eller foldrar som delas ut i Cykelfrämjandets namn. 

 

Du får inte sprida vidare känslig information om någon deltagare eller instruktör - såsom 

personuppgifter eller personlig information som en deltagare eller instruktör anförtrott dig.  

 

Du får inte sprida eller använda Cykelfrämjandets material utanför vår verksamhet. Varken på 

ideellt eller kommersiellt. 

 

Du ska bemöta alla kursdeltagare, instruktörer och andra du möter i rollen som instruktör med 

respekt och behandla alla likvärdigt. 

 

Du får aldrig acceptera mobbning eller kränkande behandling. Om du misstänker något 

olämpligt i samband med en aktivitet, meddela huvudinstruktörerna eller projektledarna på 

Cykelfrämjandet och informera om händelsen.  

 

Du är införstådd med att om du vid flera tillfällen missköter dig i din roll som instruktör finns 

det risk för att du inte längre anses vara lämplig och kan därför inte längre vara aktiv i 

Cykelfrämjandets verksamhet Frihet på cykel. 

 

Du är medveten om att du när som helst har rätt att avsluta eller pausa ditt engagemang. Om 

du vill pausa ditt engagemang är det viktigt att du i god tid kontaktar huvudinstruktörerna och 

projektledarna på Cykelfrämjandet och informerar dem om detta. Det samma gäller för om du 

vill avsluta ditt engagemang. 

 

Får du en nyckel ska du skriva under en nyckelkvittens.  

 

Du godkänner att din mejladress och telefonnummer delas med andra instruktörer. Inga andra 

uppgifter kommer att delas. 

 

 

_________________________    _________________________ 



Namnteckning       Ort och datum 

  

  

  

 

_________________________ 

Namnförtydligande 

  

 


