Trænernes forældremøder – stikord
Vi har i fodbold-gruppen lavet denne liste med stikord, som I kan bruge når I holder
forældremøde. Det kan også være I selv har nogle ting som I også gerne vil have med. Dette
er ment som et forslag, men er taget ud fra de erfaringer vi har fået. Vi stiller os meget gerne
til rådighed hvis I ønsker vores deltagelse på møderne.

-

Afholde forældremøde i starten af sæsonen

-

Trøjevask, kørsel til kamp, medbringe frugt, referat til hjemmeside

-

Husk skiftetøj og sko når man træner i anden klub, så man ikke skal have det
beskidte ind i bilen

-

Hver spiller har sin egen drikkedunk, både til træning og kamp (kysse-syge)

-

Lære børnene at tage bad efter træning og kamp

-

Køreordning til træning i anden klub – hvem vil hjælpe med at lave den?

-

Slik 5 / 10 kr. ? (ved flere kampe pr. uge skal det måske være mindre / ved
stævner evt. mere)

-

Forældre tager kaffe og kage med og evt. ”mad” og saftevand til børnene

-

Evt. ingen pomfrits til udekampe, det er træls hvis 8 skal vente på 1 der har
købt

-

Trænerne tager spillerne med ind på banen i halvleg og der har forældrene ikke
noget at gøre

-

Opførelse overfor dommer

-

Omgangstone på holdet og til andre

-

Hold-dannelse, hvem bestemmer?

-

Prioritering af spillere. Gør vi det – hvis ja, fortæl hvorfor.

-

Spilletid. Er alle spillere lige lang tid på banen – hvis nej, fortæl hvorfor.

-

Afbud til træning og kamp – hvornår gør man det, og til hvem?

-

Træning der svare til alderstrinet

De 10 forældre bud (kan eventuel udleveres)
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig i god afstand til trænere og spillere
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og hjælpsom
5. Se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved træning og kampe – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10.Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig.

